
Hradišťský
Zpravodaj

vydání říjen 2003

Vodovod obce - cena pitné vody

Ve dnech 14. - 17. 7. 2003 proběhla na obecním úřadu kontrola dodržování ustanovení zákona č.
526/1990  Sb.,  o  cenách  a  navazujících  cenových  předpisů  (vodné,  stočné).  Z  rozhodnutí  č.  38/2003
Finančního ředitelství v Hradci Králové vyplývá, že jsme porušili cenové předpisy tím, že jsme cenu
vodného neurčovali na základě cenových kalkulací, protože cena vodného podléhá režimu věcného usměrňování
tj. je zařazena do seznamu zboží s regulovanými cenami. Z toho vyplývá, že nelze cenu vody stanovovat tak
říkajíc „odhadem“, jak bylo doposud činěno, ale pouze na základě podrobně zpracované kalkulace nákladů.
Dále  nelze  účtovat  rozdílnou  cenu  domácnostem  (chalupářům)  a  ostatním  odběratelům.  Musíme  však
konstatovat, že ačkoliv jsme neurčovali cenu na základě kalkulace, měli velmi dobrý odhad, který by se i
při  vypracování  kalkulací  příliš  nelišil.  I  Finanční  ředitelství  došlo  k  závěru,  že  nelze  vyčíslit
neoprávněně získaný majetkový prospěch.

Z tohoto důvodu bylo chybné i rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 22. ledna 2003, jak jsme Vás o
něm informovali v dubnovém vydání Hradišťského zpravodaje, kde byly stanoveny rozdílné ceny vodného pro
různé odběratele. Zastupitelstvo obce se proto na svém zasedání dne 1. října 2003 usneslo třinácti hlasy
na základě nákladové kalkulace na ceně vodného na 2. pololetí 2003, která bude činit Kč 6,-- za 1 m3 pro
všechny odběratele pitné vody.

Cena byla stanovena na základě této kalkulace nákladů na pitnou vodu na 2. pololetí 2003:

Řádek Text Předpokládané
náklady

1. Materiál a náklada na energie 5 000,00 Kč
1.1. - surová voda celkem 0,00 Kč
1.2. - chemikálie 0,00 Kč
1.3. - ostatní materiál 5 000,00 Kč
2. Přímé mzdy 55 980,00 Kč
3. Ostatní přímé náklady 244 828,00 Kč
3.1. - odpisy hmotného majetku 0,00 Kč
3.2. - opravy hmotného majetku 70 000,00 Kč
3.3. - zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem 19 593,00 Kč
3.4. - poplatky za vypoštění odpadních vod 0,00 Kč
3.5. - elektrická energie 0,00 Kč
3.6. - nájemné za užívání hmotného majetku 0,00 Kč

3.7. - ostatní: 1. rozbory vody a chlorování ; 2. odborné konzultace ; 3. povinné 
pojištění 155 235,00 Kč

5. Výrobní režie 0,00 Kč
6. Správní režie 95 184,40 Kč
6.1. - poplatky za čerpání podzemní vody 83 772,80 Kč
6.2. - podíl na správní režii obecního úřadu 11 411,60 Kč
7. Poddodávky 0,00 Kč
8. Úplné vlastní náklady 400 992,40 Kč

Předpokládaná spotřeba vody v M3 za rok 2003 70 300,00

Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku 5,70 Kč
  Zisk na 1 m3 vody určený na investiční výstavbu nového vodojemu "U Müllerů" 0,30 Kč

Cena za 1 m3 vody celkem 6,00 Kč

Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště se dále třinácti hlasy usneslo na tom, aby zisk z vodného
byl použit na investiční výstavbu nového akumulačního vodojemu „U Müllerů“. Předpokládaná výše investice
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je  Kč 700 000,-- až Kč 1 000 000,--. Stavba bude realizována do roku 2006. Ze zisku z vodného bude
financováno cca 30 % předpokládané investice.

Kalkulaci vodného je třeba průběžně upravovat na základě nově zjištěných skutečností. Cena vodného
tedy  bude  nejspíše  upravována  každých  půl  roku.  Tato  kalkulace  na  2.  pololetí  roku  2003  je  pouze
předpokladem a máme povinnost jako vlastníci a provozovatelé vodovodu - Obec Choustníkovo Hradiště -
provést každoročně do 30. 6. celkové vyúčtování všech položek kalkulace a podle výsledku (zisk, ztráta)
upravit kalkulaci na další období. Toto vyúčtování i všechny kalkulace vodného, na jejichž základě vodné
budeme vybírat, jsme povinni zveřejnit a tímto tak činíme.

I nadále platí, že v případě občanů, kteří nemají nebo nemohou mít namontovány vodoměry bude
postupováno v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

Z této přílohy uvádíme pouze výběr směrných čísel roční spotřeby vody na jednoho obyvatele bytu za
rok, který v našich podmínkách bude asi nejčastěji připadat v úvahu a který bude při určení výše vodného
používán: 

a) Je-li v bytě výtok, WC a koupelna 
(sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva 41 m3

b) Je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) 
s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem 46 m3

Při výpočtu vodného se bude vycházet z počtu trvale přihlášených osob v bytě (č. p.). Pokud tento počet
neodpovídá skutečnému počtu osob, je možné tento údaj nahradit čestným prohlášením majitele nemovitosti.

Chtěli bychom vás jako odběratele vody ujistit, že naším záměrem není na vodném vydělávat na váš
úkor, ale aby cena vodného pokryla běžné náklady na její výrobu.

V minulosti byl také na základě usnesení zastupitelstva obce vybírán tzv. „připojovací poplatek“ ve
výši Kč 6 000,--, který hradil každý zájemce o připojení své přípojky na obecní vodovodní řad. I tento
způsob zpoplatnění již není přípustný, a proto do budoucna, bude každý zájemce hradit obci obcí vynaložené
náklady na zřízení připojovacího místa. I původní připojovací poplatek byl stanoven na úhradu těchto
skutečných nákladů, a proto by se cena za připojení i nadále měla pohybovat okolo Kč 6 000,--.

Hana Böhmová, Vratislav Vopálka

Vodovod obce - smlouva o dodávce pitné vody

Obec Choustníkovo Hradiště má jako vlastník vodovodu povinnost uzavřít s odběrateli smlouvu o
dodávce pitné vody. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 1. 10. 2003 třinácti hlasy usneslo na
schválení smlouvy o dodávce pitné vody v tomto znění:

Smlouva o dodávce pitné vody
Číslo: ..........

I. Smluvní strany

Organizace: Obec Choustníkovo Hradiště
Sídlo: Choustníkovo Hradiště č. p. 102

544 42  Choustníkovo Hradiště
IČO: 00277932
V zastoupení: Vratislav Vopálka, starosta obce
(dále jen „dodavatel“, „provozovatel“ nebo „vlastník“ vodovodu.)

Jméno a příjmení (název firmy):
Bydliště:
Zasílací adresa:
RČ(IČO):
V zastoupení:
(dále jen „odběratel“)

Číslo odběru: .........    Číslo odběratele: ...........

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách

vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

III. Místo plnění (adresa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na vodovod):
Obec: .......; č.p.: .......; PSČ: .......; parc. č.: ........; k.ú.: .......

IV. Množství a limit dodávané vody 
1. Voda bude dodávaná vodovodní přípojkou o profilu ....... v množství

a) dle potřeb odběratele
b) maximálně ......... m3 /rok

2. Způsob zjišťování množství dodané vody:
a) vodoměrem umístěným v šachtě nebo v nemovitosti 
b) dle směrných čísel roční spotřeby vody – výpočet je uveden v příloze č. ....... této smlouvy
c) odborným výpočtem (u netypických odběrů) – výpočet je uveden v příloze č. ........ této smlouvy

V. Jakost dodávané vody 
1. Voda  dodávaná  odběrateli  vodovodem  musí  splňovat  jakostní  ukazatele  a  požadavky  na  zdravotní
nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštními právními předpisy (zejm. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).
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VI. Stanovení ceny vodného 
1. Na základě kalkulace nákladů na pitnou vodu zpracované Obecním úřadem v Choustníkově Hradišti
stanovuje cenu vodného Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště, a to v souladu s platnými cenovými
předpisy. Cena vodného je stanovena zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném
nabídkovém ceníku dodavatele, který je k dispozici na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti.
2. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného vhodným způsobem zveřejnit včetně uvedení období a
lokality, na které se nová cena vodného vztahuje.
3. Odběratel má právo požadovat po dodavateli výpočet ceny vodného za m3 dodané vody pro dané období a
lokalitu a dodavatel je povinen jeho žádosti vyhovět a předložit mu požadované údaje.

VII. Způsob fakturace a plateb
1. Fakturace vodného je prováděna v závislosti na četnosti odečtů vodoměrů. Konkrétní dobu provedení

odečtů stanovuje dodavatel.
2. Četnost odečtu činí: 

a) u velkých odběrů (velkoodběratelů), restaurací a pod. zařízení 1 za měsíc 
(nebo 1x za kalendářní čtvrtletí).
b) u malých odběrů (maloodběratelů) 1 za pololetí.

3. Platby vodného se uskutečňují: 
a) u velkoodběratelů úhradou faktury zaslané jim dodavatelem, kterou bude vyúčtováno vodné za
uplynulé měsíční (čtvrtletní) odečtové období, splatnost 14 dní ode dne vystavení faktury.
b) u maloodběratelů formou platby v hotovosti na základě vyúčtování za uplynulé odečtové období v
den  předložení  vyúčtování  nebo  složenkou  na  účet  dodavatele,  a  to  nejpozději  do  14  dnů  ode
předložení vyúčtování.

VIII. Doba plnění
1. Tato smlouva je uzavřena

a) na dobu neurčitou s účinností ode dne uzavření smlouvy
b) na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy do ........

IX. Změny a ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu této smlouvy,
budou oznámeny druhé smluvní straně písemným návrhem o změně smlouvy.
2. Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitostí na nového vlastníka,
přičemž dodávka vody by měla pokračovat, je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitostí dostavit
k dodavateli za účelem ukončení této smlouvy a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Přitom předloží
konečný  stav  vodoměru  k datu  změny  odběratele,  jakož  i  doklady  prokazující  změnu  v osobě  vlastníka
nemovitostí.
3. Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby.
4. Platnost  smlouvy  uzavřené  na  dobu  neurčitou  skončí  dohodou  smluvních  stran,  nebo  výpovědí  po
uplynutí výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení
1. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s §11 zákona č. 101/2002 Sb., že shromažďuje a
zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s §5
zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat
v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této
smlouvy, jakož i k vedení agendy o dodávkách vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.  a to po celou dobu
platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s přísl. právními předpisy.
2. Dojde-li  v průběhu  právního  vztahu  k zániku,  či  změně  v osobě  dodavatele,  přecházejí  práva  a
povinnosti plynoucí z této smlouvy na vlastníka vodovou pro veřejnou potřebu, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Práva  a  povinnosti  smluvních  stran,  která  nejsou  výslovně  upravena  v této  smlouvě  se  řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách,  vyhlášky  MZe  ČR  č.  428/2001  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a
kanalizacích a dále u odběratelů v postavení podnikatelů obchodním zákoníkem a u ostatních odběratelů
občanským zákoníkem.
4. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu
mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
5. Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; odběratel obdrží jedno vyhotovení,
druhé vyhotovení obdrží dodavatel.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné
vůle, na důkaz čehož se podepisují.

V Choustníkově Hradišti dne .............

............................      ............................
       Za dodavatele      Za odběratele

Obec je dále povinna zpřístupnit informace o podmínkách k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody.
Dovolujeme  si  proto  ocitovat  nejdůležitější  a  nejzajímavější  ustanovení  zákona  č  274/2001  Sb.,  o
vodovodech a kanalizacích (citace paragrafů nejsou úplné, jedná se o výběr z jejich ustanovení, která jsou
přizpůsobena tak, aby byla srozumitelná i bez čtení celého zákona a nebyly v nich zbytečně uváděny
skutečnosti, které se našeho vodovodu netýkají; zájemcům rádi poskytneme k nahlédnutí plné znění zákona):

Práva a povinnosti provozovatele vodovodu (z § 9 zákona 274/2001 Sb.)

1. Zásah do vodovodu nebo kanalizace může provést provozovatel pouze se souhlasem vlastníka, pokud
není smlouvou o dodávce pitné vody stanoveno jinak.

2. Provozovatel je povinen stavebníkovi přeložky vodovodu sdělit své písemné stanovisko k navrhované
přeložce vodovodu nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.

3. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku  vody bez předchozího upozornění jen v
případech živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při ohrožení zdraví lidí
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nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit
příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu a jednotkám požární ochrany.

4. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo
omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může

ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu

podle podmínek uvedených ve smlouvě o dodávce pitné vody,
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,
e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu zjištěné

provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
f) při prokázání neoprávněného odběru vody, nebo
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného po dobu

delší než 30 dnů.

Přerušení nebo omezení dodávky vody podle odstavce 4 je provozovatel povinen oznámit odběrateli v
případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod

a) podle odstavce 4 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b)  podle  odstavce  4  písm.  a)  alespoň  15  dnů  předem  současně  s  oznámením  doby  trvání  provádění

plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5. V  případě  přerušení  nebo  omezení  dodávky  vody  podle  odstavce  3  nebo  odstavce  4  písm.  a)  je
provozovatel  oprávněn  stanovit  podmínky  tohoto  přerušení  nebo  omezení  a  je  povinen  zajistit
náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek.

6. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody podle
odstavce 3 nebo odstavce 4 písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody.

7. V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody došlo podle odstavce 4 písm. b) až g), hradí
náklady s tím spojené odběratel.

8. Obec může v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního
zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek.

Neoprávněné odběry vody z vodovodu (z § 10 zákona 274/2001 Sb.)

1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
a) před vodoměrem,
b) bez uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr

menší, než je odběr skutečný, nebo
d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

2. Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé podle odstavce 1 vlastníkovi vodovodu, pokud ve smlouvě
o dodávce pitné vody není stanoveno, že náhrada vzniklé ztráty je příjmem provozovatele; způsob
výpočtu těchto ztrát stanoví prováděcí právní předpis.

Dodávky vody (z § 15 zákona 274/2001 Sb.)

1. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
2. Odběratel může odebírat vodu z vodovodu pouze pro účely sjednané ve smlouvě o dodávce vody, a to v

jakosti pitné vody, v souladu se zvláštními právními předpisy.
3. Vlastník nebo provozovatel vodovodu neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody

při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie,
při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody
omezit nebo přerušit.

Měření dodávané vody (z § 16 zákona 274/2001 Sb.)

1. Množství  dodané  vody  měří  provozovatel  vodoměrem,  který  je  stanoveným  měřidlem  v  souladu  se
zvláštními  právními  předpisy.  Vodoměrem  registrované  množství  dodané  vody  je  podkladem  pro
vyúčtování dodávky (fakturaci) vody.

2. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu.
3. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel.
4. Není-li množství odebrané vody z hydrantů a veřejných výtokových stojanů měřeno vodoměrem, stanoví

toto množství vlastník vodovodu na podkladě výpočtu vycházejícího z účelu použití odebrané vody a
místních podmínek.

5. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí právní předpis.

Povinnosti odběratele (z § 17 zákona 274/2001 Sb.)

1. Povinností  odběratele  je  dodržet  podmínky  umístění  vodoměru  stanovené  vlastníkem,  popřípadě
provozovatelem  vodovodu.  Pokud  vnitřní  vodovod  nevyhovuje  požadavkům  pro  montáž  vodoměru,  je
odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na
připojované stavbě nebo pozemku.

2. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a
bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez
souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit
proti neoprávněné manipulaci.

3. Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o
správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto
právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné
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žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované
zkušebny,  přičemž  odběratel  je  povinen  poskytnout  provozovateli  k  odečtu  i  výměně  vodoměru
nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

4. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že
a) údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, uhradí smluvní

strana, které byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně peněžní rozdíl, a to ode dne
posledního odečtu vodoměru předcházejícího žádosti o přezkoušení vodoměru; v tomto případě
hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru provozovatel,

b) údaje  vodoměru  splňují  požadavky  stanovené  zvláštním  právním  předpisem,  hradí  náklady
spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,

c) vodoměr je vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření,
hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

5. Zjistí-li  provozovatel  nebo  odběratel  při  kontrole  nebo  výměně  vodoměru,  že  vodoměr  údaje  o
množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho
část  podle  dodávek  ve  stejném  období  minulého  roku,  nebo  jde-li  o  nový  odběr  nebo  změnu,  v
odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným
způsobem dohodnutým s odběratelem.

6. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem
nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s
výměnou vodoměru odběratel.

7. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr (například
pro byt, ubytovnu, prodejnu, výrobnu, pronajaté prostory). Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv
na určení množství provozovatelem dodané vody.

8. Obecné technické podmínky měření množství dodané vody, způsob výpočtu dodané vody, není-li osazen
vodoměr, a způsob vypořádání rozdílů podle výsledků přezkoušení vodoměrů stanoví prováděcí právní
předpis.

Obec Choustníkovo Hradiště je vlastníkem a zároveň provozovatelem vodovodu.

Hana Böhmová

Vodovod obce - funkční úpravy vodovodního řadu, nový 
akumulační vodojem „U Müllerů“

Obecní  úřad,  jak  bylo  zveřejněno  v  dubnovém  vydání  Hradišťského  zpravodaje  v  článku  „Plán
investičních akcí Obce Choustníkovo Hradiště v letech 2003 až 2006“, plánuje výstavu dalšího akumulačního
vodojemu „U Müllerů“. Důvodem pro tuto investici byla až do nedávna skutečnost, že ve špičkách v odběrech
pitné vody z řadu, který stávající vodojem „U Müllerů“ napájí, byla velmi rychle vyčerpána zásoba zde
naakumulované vody. Aby nedošlo k zastavení jejich dodávek, bylo třeba vodu dočerpávat ze zdrojů Rýcholky,
s. r. o. Nový vodojem by vytvořil potřebnou rezervu, pro překlenutí této zvýšené spotřeby a nebylo by tak
třeba vodu dočerpávat. Při prvních rozhovorech při zadávání projektové dokumentace na výstavbu tohoto
vodojemu, nám však bylo doporučeno, zamyslet se nad tím, zda je jeho výstavba opodstatněná, pokud přítok
do stávajícího vodojemu v podstatě odpovídá vykazované spotřebě a tím nezbývá voda, která by se mohla v
dalším vodojemu hromadit. 

Z  tohoto  důvodu  bylo  započato  s  denním  měřením  množství  vody,  která  především  v  noci  odtéká
přepadem a množství vody, kterou je nutné během dne dočerpat. V tomto období - červen 2003 - bylo průměrně
naměřeno 50 m3 denně uniklých přepadem a 10 m3 dočerpaných.

První  týden  v  červenci  2003  pak  byla
zjištěna  a  následně  odstraněna  porucha  na
vodovodním řadu ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, kde
dlouhodobě docházelo k poměrně velkým únikům vody
a to cca 50 m3 denně. Další problém existoval i u
propojení vodovodního potrubí, které bylo vedeno
přepadem z vodojemu Ferdinandov a napojeno přímo
do  hlavního  odběrního  řadu  odvádějícího  vodu  z
jímání  „U  Müllerů“  do  vodojemu  „U  Müllerů“.
Důvodem problémů byl vzduch, který se v potrubí v
místě  napojení  hromadil  a  bránil  plynulému
proudění  vody.  Voda  v  jímání  „U  Müllerů“  potom
přetékala  přepadem,  protože  nemohla  odtéci  do
vodojemu. Potrubí z vodojemu Ferdinandov tak bylo
napojeno přímo do jímání „U Müllerů“ a přepad z
tohoto jímání byl dán o cca 30 cm výše. Provedením
těchto úprav bylo dosaženo rovnováhy, kdy přepadem
v  jímání  již  žádná  voda  neodtéká  a  všechna  se
kumuluje ve vodojemu.

Máme za to, že v současné době jímáme maximální množství vody. Údaje hovoří o tom, že průměrně
uniklo denně přepadem v červenci 70 m3, v srpnu 45 m3 a v září 60 m3 vody. Ale již od července nebylo
třeba dočerpat ani 1 m3 vody. Celkově tedy za tyto tři měsíce uniklo neuvěřitelných 5 270 m3 pitné vody. I
v letních měsících, které byly v letošním roce extrémně teplé a suché, vodojem s těmito úpravy spotřebu
vody pokryl. V nejkritičtějších dnech klesla zásoba vody na cca 80 %.

Od výstavby dalšího vodojemu však nechceme ustoupit, ačkoliv v této chvíli pominul původní důvod, a
to pokrytí současné spotřeby bez dočerpávání vody. Chceme být připraveni na další výstavbu a rozvoj obce,
a do budoucna je tedy moudré zvýšit akumulaci - rezervu vody, která bezpečně pokryje výkyvy v jejich
odběrech.
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Z jímání „U Müllerů“ je napájen
také  vodojem  „U  Patlejchů“.  Zde  v
letních  měsících  často  docházelo  k
poruchám dodávek vody. Důvodem bylo to,
že z tohoto vodojemu jsou napájeny dva
vodovodní řady - starý a nový. Starý
vodovodní řad byl ve vodojemu napojen
výše než ten nový, a tak pokud klesla
hladina  vody  pod  tento  výtok,  byli
všichni  odběratelé  napojení  na  starý
řad  bez  vody.  Situace  byla  vyřešena
jednoduše,  a  to  posunutím  vtoku  do
starého  řadu  na  úroveň  na  jaké  je
napojen i nový řad. Dále byl zastaven
přepad z tohoto vodojemu, a aby vodojem
nepřetékal,  byl  na  přítokové  potrubí
namontován  plovákový  uzávěr,  který
přítok  zastaví,  jakmile  se  vodojem
naplní.  V  zimních  měsících  však  bude
nutné obnovit přepad vody, protože potrubí, které vodojem napájí je v zámrzné hloubce cca 50 cm, a kdyby
se zastavilo proudění vody, tak by voda v potrubí zamrzla. 

Problémy vodovodního řadu napájeného z vodojemu „U Patlejchů“ s dodávkami vody jsou způsobeny
především výstavbou několika nových bazénů. Bude nutné zavést pro příští letní měsíce určitý režim v
jejich napouštění, nebo bude třeba, aby se odběratelé a majitelé bazénů vzájemně dohodli, protože jestliže
budou bazény napouštěny a dopouštěny najednou, nastane opět kolaps v dodávkách vody, který v současné době
nejsme schopni ovlivnit. Je nutné si uvědomit, že kapacita tohoto vodojemu je omezená a činí pouho pouhých
27 m3. 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová

Prodejna se smíšeným zbožím

Ve vaší obci jsme dnem 1. října 2003 otevřeli nový obchod se smíšeným zbožím, a to v bývalé
prodejně Jednoty, s. d.

Naším prvořadým cílem je mít obchod s kvalitním zbožím dle přání zákazníků a cenově dostupným s
důrazem na záruční dobu výrobku. V současné době jsme zvolili pečivo z Josefovské pekárny. Po ustálení
množství prodávaného pečiva chceme rozšířit jeho sortiment ještě i z jiné pekárny tak, aby jste měli
pestrý výběr při zachování pečiva až do konce pracovní doby. V nejbližší době zajistíme prodej známek na
popelnice a nabídku denního tisku. Naše pracovní doba je zatím zkušební, ale pokud vám bude vyhovovat,
rádi tuto otevírací dobu zachováme:

Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 16:30
Středa 7:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 16:30
Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 7:30 - 11:00
Neděle 8:00 - 10:30

Úklid a úpravy v okolí obchodu budou naší samozřejmostí a doufáme, že tak přispějeme k udržovanému
vzhledu vaší obce. Případné další úpravy samozřejmě předem dohodneme se starostou obce.

Věříme, že budete s naším obchodem spokojeni a případné připomínky od vás nám budou jen vítány.
Předem se omlouváme za případné začátečnické chyby.

Jana Kučerová - obchodní činnost
Benešovo nábřeží 1513
544 01  Dvůr Králové n. L.
IČO: 691 63 561
Tel.: 604 994 235

Jana Kučerová

Jak žije naše škola

Školní rok v základní škole byl zahájen 1. září 2003 za přítomnosti rodičů, hostů, zaměstnanců
školy, dětí a hlavně nových sedmi prvňáčků. Počet žáků naší školy je stejně jako v loňském školním roce
37. Kvůli dvěma chybějícím žákům jsme zařazeni jako škola podlimitní a obec Choustníkovo Hradiště se
zavázala dofinancovat objem nadnormativních mzdových výdajů ve školním roce 2003/2004. Stejně tomu bylo i
v loňském roce, kdy tyto výdaje od ledna, kdy byla příspěvková organizace založena, činili Kč 37 780,--. 

Třídní učitelé: I. 1. a 3. ročník Mgr. Iljana Durecová
II. 2. ročník Jana Baudyšová
III. 4. a 5. ročník Mgr. Ilona Knapová

Ve školní družině pracuje Mgr. Jana Albrechtová, která zároveň učí anglický jazyk.
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Zájmové útvary pro školní rok 2003/2004:

Počítače 21 dětí (pan Ruščák) Kč 80,--/pololetí
Angličtina 19 dětí (pan Ruščák, paní Albrechtová) Kč 50,--/pololetí
Keramika   9 dětí (paní Baudyšová) Kč 100,--/pololetí
Sportovní hry 10 dětí (paní Knapová) Kč 50,--/pololetí
Flétna 12 dětí (paní Baudyšová) Kč 50,--/pololetí
Šikulky  6 dětí (paní Albrechtová) Kč 80,--/pololetí

Reedukace  7 dětí (paní Durecová) zdarma,

pokud je dítě vedeno v péči psychologické poradny. Pokud rodiče budou chtít své dítě zařadit a
bude-li volno, je cena určena na Kč 100,-- za pololetí (žáci používají speciální učebnice, pomůcky...). 

Vzhledem  k  tomu,  že  nedokážeme  z  přidělených  mzdových  fondů  pokrýt  odměny  vedoucím  zájmových
kroužků, přistoupili jsme k úhradě kroužků za tyto výše uvedené minimální ceny.

Mateřská škola v tomto školním roce přijala 27 dětí, které ji navštěvují ze širokého okolí - z
Vlčkovic v Podkrkonoší a Kuksu. Vedoucí učitelkou je paní Hana Pištová a učitelkou Hana Sommerová. Školka
se během roku zúčastnila mnoha kulturních a sportovních akcí a je potěšující, že velké množství akcí
probíhá společně se základní školou, jako například kurz plavání, tři divadelní představení, pásmo k
oslavě jubilantů, zpěv vánočních koled v místním kostele, shlédnutí programu cirkusu Berousek, velikonoční
výstava ve Speciální škole v Choustníkově Hradišti apod. Předškoláci navštívili před zápisem do základní
školy i 1. třídu, aby se podívali, jak si tam pěkně hrají a pracují, byli vtaženi do her, takže ze zápisu
do 1. ročníku a vstupu do školy vůbec neměli strach. Spolupráce mezi mateřskou školkou a základní školou
je dobrá a obě pracoviště se navzájem respektují.

Další součástí příspěvkové organizace je i školní jídelna, která v letošním roce vaří v průměru 80
obědů denně. Vaříme chutně, pestře, se spoustou ovoce, kompotů, sušenek - jak to jen dovolují normy. V
letošním roce se do kuchyně školní jídelny investovalo cca Kč 60 000,-- tak, aby byly splněny nové
hygienické normy dle požadavků Okresní hygienické stanice v Trutnově; požadavky však stále nejsou u konce.
Podobné je to i v základní škole. Po splnění podmínek na úpravu WC u chlapců, přišli na řadu žaluzie,
dávkovače na mýdlo, bojlery, požadavek je i na výměnu malých stolků za větší apod.

Závěrečnou informaci bych chtěla věnovat naší odloučené části - Mateřské škole ve Vlčkovicích v
Podkrkonoší, jejíž činnost byla k 30. 6. 2003 ukončena. Spolupráce byla krátká, přesto jsme s kolegyněmi
našly společnou cestu.

Snad by bylo dobré vrátit se i k již uplynulému školnímu roku 2002/2003, na jehož závěru jely
všechny děti do školy v přírodě do obce Dědov v Teplicko-Adršpašských skalách. Ubytování bylo zajištěno v
chatkách. Celý pobyt provázela hra, ve které se děti při svém putování přírodou pokoušely uzdravit lesní
skřítky. Pro učitele i jejich žáky bylo velmi přínosné, že měli možnost, navzájem se poznat i z jiné
stránky, než jak to umožňuje každodenní výuka ve školních lavicích. Nevidíme důvod, proč v podobných
školních výletech nepokračovat i v tomto a dalších školních rocích.

Práce ve škole je samozřejmě velmi pestrá po celý rok a všichni jsme rádi, že nám své děti
svěřujete a vyjadřujete nám tak svou důvěru. A my věříme, že vás nezklameme!

Mgr. Iljana Durecová, ředitelka

Speciální škola Hořičky a Choustníkovo Hradiště

Škola byla zařazena do sítě škol dne 1. září 1996 pod názvem Mateřská a základní škola internátní
pro   děti a žáky s  vadami  řeči  a  zvláštní   škola  internátní  pro žáky  s  vadami  řeči, Hořičky 66.
Od 1. ledna 1999 se dle rozhodnutí MŠMT Č.j. 34 969/98-21  název změnil na Speciální školy pro žáky
s vadami  řeči,  Hořičky  66.  Od  1.  července  2001  zřizuje  školu  Královéhradecký  kraj  pod
Č.j.:1197/14-NA/2001. Dne 1. 7. 2002 byla škola sloučena se Základní školou pro žáky s vadami řeči a
Speciálně pedagogickým centrem, Choustníkovovo Hradiště 161.  Dodatkem zřizovací listiny č.1 ze dne 19. 9.
2002 byl změněn název školy na Speciální školy pro žáky s vadami řeči a Speciálně pedagogické centrum,
Hořičky 66.

Součástmi školy jsou: Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči
Zvláštní škola pro žáky s vadami řeči
Speciální mateřská škola pro žáky s vadami řeči
Internát
Speciálně pedagogické centrum
Školní jídelna

Škola má v současné době tato odloučená pracoviště:
SPC Náchod, Raisova ul. 1816
škola    Choustníkovo Hradiště 161

Choustníkovo Hradiště 181
SPC Dvůr Králové ZŠ Strž. 

O škole

Jsme škola, která  působí v Královéhradeckém  kraji  a  dává  možnost  výchovy  a vzdělávání dětem
a žákům s těžšími vadami řeči.
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Od 1. 7. 2002 je součástí školy i pracoviště v Choustníkově Hradišti. Režim v obou školách je
stejný a systém vzdělávání též. Škola v Choustníkově Hradišti monitoruje spádovou oblast Trutnovska a
Jičínska.

Školu navštěvují děti a žáci, kteří mají těžké formy dyslálie, dysfázie, koktavost, mutismus a
těžce opožděný vývoj řeči. U žáků, kteří navštěvují ZvŠ, jsou projevy poruch řeči  velmi podobné dysfázii.
Někteří žáci mají jiné zdravotní problémy, jako jsou poruchy sluchu, DMO, LMD, poruchy dýchání a alergie.

Většina žáků se potýká také s problémy v učení. Často se vyskytuje dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie
a dysortografie.

Žáci mají denně individuální logopedickou  péči. Tu s nimi zpravidla provádí kvalifikovaný učitel
logoped. Délka pobytu v naší škole, než dojde k výstavbě řeči, se obvykle pohybuje v rozmezí 2 - 3 let,
výjimečně 4 - 5 let. Řeč  je  u  všech   žáků  budována  prostřednictvím   výuky   ve  všech  předmětech a
individuální logopedické péče. Po výstavbě řeči se žáci vracejí zpět do svých rodin a pokračují v typu
školy, do kterého byli zařazeni.

Jsme školou internátní. Děti jsou zde ubytovány po celý školní rok, kromě prázdnin. Na  všechny
prázdniny  odjíždějí  děti  se  svými  rodiči  domů. Všichni žáci odjíždí na sobotu a neděli domů. Rodiče
mají možnost odvést si dítě výjimečně i v průběhu týdne. Pokud žák onemocní, jsou hned vyzváni rodiče, aby
si  pro žáka  přijeli. Ve  výjimečných  případech  je  možné    žáka   přestěhovat na nezbytnou dobu na
zdravotnický pokoj. Internát školy máme v Choustníkově Hradišti v 1. patře hlavní budovy. Děti si pod
kontrolou vychovatelky samy stelou postele, uklízejí prádlo do skříní a udržují pořádek v osobních věcech.
Ve škole pracuje kroužek práce na PC.

Po vyučování se o děti stará třídní  vychovatel(ka). Vychovatelky denně s žáky upevňují vyvozené
hlásky a slova, která s nimi byla cvičena v dopoledních hodinách. Vychovatelky (logopedické asistentky a
preventistky) pracují s dětmi pod vedením třídního logopeda. Snažíme se, aby náprava výslovnosti byla co
nejintenzivnější a dítě se mohlo co nejdříve vrátit do rodinného prostředí a zapojit se do kolektivu
v místě bydliště.

Vzhledem k tomu, že je naše pracoviště internátního typu a děti  zde tráví mnoho volného času,
snažíme se, aby odpoledne prožité v naší škole, bylo   co nejpestřejší. K tomu nám velmi pomáhá umístění
naší školy. Často chodíme na turistické  nebo  přírodovědné  vycházky  do  přírody, jezdíme do blízkého
města Dvora Králové nad Labem,  kde navštěvujeme různá divadelní představení, kino, výstavy, plavecký kurz
v   Městských  lázních  a  ZOO. Též se snažíme spolupracovat se zdejší Základní  školou,  s   kterou
pořádáme  společné  akce.  Dále  využíváme  školní  hřiště, pískoviště, v květnu a červnu bazén – vše
v areálu školy, počítače s možností práce na dětském internetu. Děti se též účastní různých výletů po
blízkém i vzdáleném okolí.

Zde je výčet akcí konaných ve školním roce 2002 – 2003 :

září Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
Pěší výlet do Braunova Betléma u Žirče
Taneční revue studia Oliver v Hankově domě v D.K.n.L.

říjen „Pradědeček ve škole“ – výstava v Městském muzeu ve D.K.n.L.
„Drakiáda“ na školním hřišti

listopad Plavecký výcvik v Městských lázních v D.K.n.L. – v rozsahu 10 hodin
Divadelní představení „Jak Honza přelstil obra“ na ZŠ v Ch.H.

prosinec Mikulášská besídka
Beseda na téma Vánoce
Výlet do vánoční ZOO
Vánoční prodejní výstava dětských prací v naší škole
Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy, pro rodiče
Vycházka do lesa – ustrojení vánočního stromku pro zvířátka
Štědrovečerní večeře, posezení u stromečku

leden Vycházka do lesa ke krmelci – donesení potravy pro zvířátka
Soutěž ve skládání puzzlí
Divadelní představení „Kráska a zvíře“

únor Soutěž v bobování
Dětský karneval

březen Soutěž v kuželkách
Přírodovědná vycházka na Ferdinandov – lokalita bledulí, sněženek
Plavání v Městských lázních v D.K.n.L. – hry, soutěže – 2. lekce
Divadlo „Popelka“ – Hankův dům
Cirkusové představení „Berousek“ v bývalé MŠ v Ch.H.

duben Pečení, zdobení velikonočních perníčků
Prodejní velikonoční výstava pro rodiče a zaměstnance školy
Plavání v Městských lázních – 2. lekce
Beseda s chovatelkou psů, ukázky –  ZŠ v Ch.H.
Divadelní představení „Čert a Káča“  ZŠ v Ch.H.
Pálení čarodějnic

květen Škola v přírodě – pobyt v Deštné v Orlických horách
Beseda s chovatelem papoušků – ukázky z chovu
Výlet do ZOO
Soutěže v jízdě na kole

červen Dětský den – odpoledne plné soutěží na hřišti
Celodenní výlet do Ratibořic, návštěva Barunčiny školy
Školní výlet – Josefovská pevnost, Muzeum lokomotiv, zámek Kuks
Slavnostní ukončení školního roku – besídka pro rodiče

V současné době je rozpracován investiční záměr na přístavbu internátu v Choustníkově Hradišti.
Tento materiál je v současné době ve schvalovacím řízení MŠMT a vlády. O tom, jak to vše dopadne, vás
budeme informovat příště.

Mgr. Jaroslav Balcar, ředitel
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Kulturní akce minulé i budoucí

Před tím, než shrneme kulturní akce uspořádané obecním úřadem nebo jeho organizačními složkami a
příspěvkovými organizacemi, které již v tomto roce proběhly, dovolujeme si vás pozvat na 

každoroční setkání důchodců ve Vlčkovicích v Podkrkonoší.

Setkání se bude konat v  sobotu 22. listopadu 2003 od 18 hodin  .   Jako hlavní program
vystoupí známá skupina „Schovanky“. Již samozřejmostí je, že po skončení hlavního programu bude seniorům
podáno občerstvení a až do ranních hodin bude hrát hudba k tanci i k poslechu. Zveme také všechny členy
zastupitelstva obce.

Autobus do Vlčkovic v Podkrkonoší bude odjíždět od obecního úřadu v 17:40. Návrat bude zajišťován
tímto autobusem kyvadlově dle vašeho přání. 

Věříme, že se již těšíte a sejdeme se v hojném počtu. Přijměte prosím naše srdečné pozvání.

A nyní několik slov k akcím, kterých jste se již měli možnost vy i vaše děti v tomto roce
zúčastnit, a že letošní rok byl opravdu nabitý: 

Jaro přivítaly děti ze základní školy masopustním průvodem 3. března. V 10 hodin vyrazil průvod
dětí v maskách obcí - nechyběla basa, medvědář s medvědem, zpěv, masopustní říkadla. Mnozí kolemjdoucí
odměnili  malé  účastníky  cukrovinkami  a  dalšími  drobnými  dárky.  Poté  co  se  děti  vrátily  do  školy,
pokračoval jejich den soutěžemi. Doufáme, že se masopustní průvod stane pro naši obec tradicí.

Základní škola nedlouho poté uspořádala 20. března pro děti cirkusové představení v kulturním sále
č. p. 79. Účast byla opravdu bohatá - přišlo téměř 80 dětí a to nejen z naší základní a mateřské školy,
ale také z Vlčkovic v Podkrkonoší, ze speciální školy a pozvány byly i maminky s dětmi na mateřské
dovolené. K vidění byla hula-hop artistka s kovovými kruhy, malá drezúra pudlů, klauni i medvěd, který
jezdil na válci a skateboardovém prkně.

Březen byl rozhodně na akce pro děti bohatý, protože již 29. března uspořádal obecní úřad dětský
karneval pro děti, kterého se zúčastnilo více jak padesát dětí. Celý program od 14 do 17 hodin byl naplněn
tancem a soutěžemi pro děti i dospělé.

7. květen byl ve znamení tradičního průvodu na nový hřbitov v
Choustníkově Hradišti k uctění památky obětí druhé světové války a
především obětí pochodu smrti z koncentračního tábora Gross Rosen,
kteří jsou pohřbeni ve zdejším společném hrobu. Hudba před obecním
úřadem začala hrát ve 20 hodin a již o půl hodiny později vyrazil
lampiónový průvod za doprovodu policejního vozu ke hřbitovu, kde byly
položeny ke společnému hrobu květinové dary. Děti ze základní školy
pod vedením paní místostarostky Jany Baudyšové zde měly připraveno
velmi pěkné pásmo, po kterém následoval projev pana starosty. Celý
prostor  pomníku  byl  pietně  osvětlen.  Vzpomínková  akce  pokračovala
hudbou doprovázenou velmi emotivním popisem událostí pochodu smrti a
lze oprávněně říci, že především tato část programu, nenechala nikoho
klidným. Vše zakončil velmi bohatý a krásný ohňostroj.

Rádi bychom zde vyzvedli i aktivitu místních rybářů, kteří 24.
května  uspořádali  závody  na  rybnících  v  „Gruntu“.  O  velmi  pěkné
úlovky nebyla nouze.

1. červen je dnem dětí, a proto již sobota 31. května patřila
jen a jen dětem. Program byl velmi bohatý a začal se už v 9 hodin
ráno a rozhodně ani děti ani dospělí, kteří se jim věnovali, se celý
den až do pozdních večerních hodin nezastavili. Počasí bylo nádherné
a nikomu nechyběla dobrá nálada. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se na uspořádání tohoto dne podíleli a věříme, že nám
zůstanete věrni i v dalších letech. Novinkou letošního dětského dne

bylo i amatérské divadelní představení „O veliké řepě“, při kterém se stejně dobře bavili diváci i herci.
Pro velký úspěch byl celý soubor převezen i na dětský den do
Stanovic, kde svou premiéru zopakoval. 

Zcela  novou  akcí  pořádanou  obecním  úřadem  byl  potom
zájezd  do  Prahy,  který  se  uskutečnil  v  sobotu  14.  června.
Procházka  historickou  Prahou  byla  doprovázena  i  fundovaným
výkladem  naší  průvodkyně.  Součástí  výletu  byla  i  návštěva
představení Národního divadla a měli jsme i štěstí, že jsme
měli  možnost  na  Pražském  hradě  shlédnout  část  generálky  na
večerní koncert u příležitosti referenda o přistoupení České
republiky k Evropské unii. Počasí se nám velmi vydařilo a bude-
li zájem, rádi podobný výlet (třeba i na jiné významné místo
naší vlasti) uspořádáme znovu.

Prázdniny  se  dětem  školou  povinným  chýlily  ke  svému
konci, a proto bylo třeba se s nimi vesele rozloučit, a to v
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pátek      29. srpna. Program začal před obecním úřadem odkud se všichni přesunuli do kulturního sálu.
Počasí nebylo nejlepší, ale o dešti, který se venku spustil, děti zabrané do soutěží a tance ani nevěděly.
Hned jak se vyjasnilo vyrazily děti po červené na „Šlosberg“ a odtud k rybníkům v „Gruntu“. Opékání vuřtů
nesmělo chybět. Byla již tma, když se děti rozcházely plné, jak doufáme, krásných zážitků.

Zatím poslední akcí letošního roku byl také tradiční zájezd do Litoměřic, kterého se v tomto roce
zúčastnilo neuvěřitelných 85 zájemců, takže musely být vypraveny dva zcela obsazené autobusy. 

Na závěr si dovolujeme poděkovat všem, kteří věnovali svůj volný čas pro dobrou věc. Věříme, že nám
zachováte přízeň, protože bez pomoci Vás, občanů a přátel Choustníkova Hradiště, by se nic z toho, co se
nám v tomto roce podařilo a ještě podaří uspořádat, prostě neuskutečnilo. Jen Vy sami tím, kolik času
věnujete veřejnému životu ovlivňujete to, jak a zda vůbec bude veřejný a kulturní život v naší obci žít.
Nikdo z nás jistě nechce, aby se tato obec stala pouze místem, kde strávíte noc, nebo kam se budete
uchylovat za zdi svých domů a ploty svých pozemků. Dokud tu budou lidé, kterým patří toto poděkování, je
naděje, že se tak nikdy nestane. Neváhejte a máte-li zájem, přiložte svou ruku k dílu. Žádná pomoc ani
nové nápady nebudou odmítnuty.

Dovolujeme si také zde využít příležitosti a informovat vás o tom, že zastupitelstvo obce na svém
zasedání  1.  října  2003  odsouhlasilo  nákup  nové  ozvučovací  techniky  DAS  od  společnosti  EMPEMONT  z
Valašského Meziříčí v hodnotě Kč 31 800,--. Toto nové zařízení nahradí stávající ozvučení, které již
vzhledem ke svému stáří dosloužilo. Nutné je poděkovat všem sponzorům, kteří se na nákupu tohoto zařízení
podílejí celkovou částkou Kč 17 525,--.

Hana Böhmová

Svatební obřad na obecním úřadu 
v Choustníkově Hradišti

Ve čtvrtek 10. července 2003 v deset hodin se na obecním úřadu v
Choustníkově  Hradišti  v  obřadní  síni  konal  svatební  obřad  -  první  v
novodobé historii obecního úřadu. Oddáni byli pan Ladislav Pavlas a paní
Blanka Zimáková. 

Ze Dvora Králové nad Labem přijela paní matrikářka, která všechny
přítomné provedla touto slavností chvílí. Pan starosta se v projevu dotkl
především vážnosti manželství a všech citů jako je láska, vzájemná úcta,
oddanost,  pochopení, trpělivost  a shovívavost,  které jsou  nezbytné pro
harmonické soužití dvou lidí, bez ohledu na to, kolik let již na tomto
světě strávili. Nechyběla ani slavnostní hudba a sklenka sektu.

Věříme, že tato svatba nebyla poslední, a že jistě v brzké době
nějaký  pár  zvolí  právě  náš  obecní  úřad.  Již  se  na  vás  těšíme  a
novomanželům ještě jednou přejeme hodně štěstí do společného života.   

Hana Böhmová

Referendum 2003

Ve dnech 13. a 14. června 2003 se v obci Choustníkovo Hradiště v kulturním sále obecního domu čp.
79 konalo referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Referenda se zúčastnilo celkem 228
oprávněných voličů z celkového počtu 465 tj. 49 % voličů.

Hlasováno proběhlo následovně:
(227 platných hlasů)

ANO 160 voličů 70,5 %
NE  67 voličů 29,5 %

Hana Böhmová

Internetové stránky obce

Obecní  úřad  i  nadále  pokračuje  v  rozšiřování  internetových  stránek  www.sweb.cz/ch.hrad.  Jako
novinku  zde  najdete  informace  o  18  nejdůležitějších  a  nejvýznamnějších  podnikatelských  subjektech  a
organizacích  v  obci  včetně  jejich  umístění  na  leteckém  snímku  Choustníkova  Hradiště.  Informace  jsme
shromáždili z veřejně dostupných zdrojů jako je telefonní seznam, výpisy z obchodního a živnostenského
rejstříku - ARES apod. Přesto uvítáme, pokud si zveřejněné údaje na internetových stránkách prohlédnete, a
v případě, že budete mít zájem o jejich rozšíření nebo opravu, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud by vás zajímalo, kde získáte informace o internetových stránkách jiných obcí, doporučujeme
vám www.mesta.obce.cz. Zde stačí zadat pouze název obce a velmi snadno tak získáte základní informace o
obci včetně e-mailu nebo www. stránek, pokud je obec má zřízeny.

Hana Böhmová
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Praktické informace Ministerstva vnitra a Policie České republiky - 
občanské průkazy

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, 
který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území 
České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu 
zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít 
občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání 
požádá soudem ustanovený opatrovník.

Kdo a za jakých podmínek

O občanský  průkaz  žádá  občan  starší  15 let.  Za občana  mladšího  15 let  žádá
o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let
věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Žádost a doklady může
za občana  předložit  i jím  pověřený  zástupce  (není  požadována  plná  moc).  Vyhotovený
občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.

Jak a kam se obrátit

Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce
(tento  zástupce  nemusí  mít  plnou  moc).  Poštou  lze  žádost  odeslat,  pokud  je  vyplněna  na originálním
tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných pro vydání občanského
průkazu. Žádost není možno odeslat elektronicky pomocí internetu (občan by nemohl současně předložit
doklady potřebné pro vydání občanského průkazu, nelze použít tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“
z internetu).

Občan se se žádostí může obrátit v České republice na obecní úřad obce s rozšířenou působností
příslušný podle místa trvalého pobytu občana, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě
a Plzni na magistrát, popřípadě na obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu
občana nebo na obecní úřad pověřený vedením matrik.

Žádost a doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo obecního úřadu pověřeného vedením matrik (v územně členěných statutárních městech u úřadu městského
obvodu nebo úřadu městské části pověřeného vedením matrik). 

Vyhotovený  občanský  průkaz  si  může  občan  převzít  na obecním  úřadu  pověřeném  vedením  matrik
podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si převzít občanský
průkaz na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.

Co musíte předložit

Na úřadě musí občan předložit:
- vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, 
- jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnou zónou, 
- dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelné zóny, 
- doklady stanovené zákonem, viz níže, případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované
do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích
na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
 
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Zákon umožňuje vydávat

občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (stávající typ občanského průkazu) do 31. prosince 2003.

Při přijetí vyplněné žádosti se občanovi vrátí předložené doklady. Dosavadní občanský průkaz nebo
potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí nového občanského průkazu.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný zástupce: 
- rodný list, 
- doklad o státním občanství. 

K  vydání  občanského  průkazu  při     skončení  jeho  platnosti  nebo  náhradou  za     dosud  platný  průkaz  občan  
předloží: 

- dosavadní občanský průkaz. 

K vydání občanského průkazu při     změně údaje:   
- dosavadní občanský průkaz, 
- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu
o omezení  způsobilosti  k právním  úkonům,  pravomocné  rozhodnutí  soudu  o uložení  trestu  zákazu
pobytu, doklad o získání akademického titulu).
 

K vydání občanského průkazu náhradou za     ztracený, odcizený nebo zničený   (občan nemůže předložit dosavadní
občanský průkaz): 

- rodný list nebo rodný a křestní list, 
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, 
- potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení
nebo zničení občanského průkazu). 

K vydání občanského průkazu po     ukončení trvalého pobytu v     cizině nebo po     nabytí státního občanství:  
- rodný list nebo rodný a křestní list, 
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, 
- doklad o státním občanství, 
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- doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.
 

K vydání občanského průkazu pro     občana zbaveného způsobilosti k     právním úkonům předkládá opatrovník:   
- rodný list nebo rodný a křestní list občana, 
- doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, 
- doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství, 
- rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům, 
- svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem. 

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o     zbavení způsobilosti k     právním úkonům předkládá:   
- doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, 
- rodný list nebo rodný a křestní list, 
- doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), 
- doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství), 
- dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán. 

Formuláře

Žádost o vydání občanského průkazu lze podat pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí
o vydání  občanských  průkazů  jsou  k dispozici  na všech  obecních  úřadech  obcí  s rozšířenou  působností
a obecních  úřadech  pověřených  vedením  matrik.  Ve městech  Brno,  Ostrava  a Plzeň  získáte  formuláře
na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí. Vzor formuláře na žádost
o vydání občanského průkazu naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Poplatky, termíny

Správní poplatek
a) vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu Kč 100,--
b) změna nebo doplnění jiných než základních údajů v občanském průkazu (nepovinné údaje - titul,

manžel, děti) Kč 25,--
c) V ostatních případech se správní poplatek nevybírá.

Lhůty pro vyřízení

Občanský  průkaz  bude  vydán  do 30 dnů  od předložení  všech  dokladů  potřebných  pro jeho  vydání
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnou zónou

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat:
-  označení  absolventa  vyšší  odborné  školy,  akademický  titul,  stavovské  označení,  jiný  titul
absolventa  vysoké  školy  (dále  jen „titul“)  nebo  vědecká  hodnost;  získal-li  občan  více  titulů
nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hodnost podle výběru občana, 
- jméno, příjmení a rodné číslo manžela, 
- jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let. 

Upozornění: Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském
průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.

Platnost dosavadních občanských průkazů:

1. občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993 (typu knížka), v nichž není vyznačeno
státní občanství, pozbyly platnosti dnem 31. prosince 2001, 

2. občanské  průkazy  bez strojově  čitelných  údajů,  které  budou  vydány
do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2005, 
občanské  průkazy  vydané  přede dnem  účinnosti  zákona  č. 328/1999 Sb.  platí
po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2005. 

Z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR Hana Böhmová

Odpadové hospodářství v obci

Dle vyjádření odboru životního prostředí při Městském úřadu Dvůr Králové n. L., oddělení dozoru
Ministerstva vnitra ČR v Trutnově i našeho právního zástupce je náš současný stav zpoplatňování svozu
komunálního odpadu v rozporu se zákonem. Je tedy třeba přistoupit ke změně tohoto systému. 

Důvodem je ustanovení zákona o odpadech, kde je řečeno: „Pro účely tohoto zákona se rozumí původcem
odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.  Pro komunální odpady vznikající na území obce, které
mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.“

Z  tohoto  ustanovení  vyplývají  i  další  povinnosti,  jako  je  vedení  průběžné  evidence  odpadů  a
každoroční zasílání do 15. 2. hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi.

V současné době je připravována obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Choustníkovo Hradiště,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec je v ní mimo jiné povinna určit místa pro občany na
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odkládání komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu a v této vyhlášce by měla být i
informace o tom, jakým způsobem je tento obcí zajišťovaný systém zpoplatněn. 

Máme možnost vybrat si ze tří možností, které byly předloženy k projednání zastupitelstvu obce na
jeho zasedání dne 1. října 2003:

1) Podle  zákona  o  odpadech  obec  může  vybírat  úhradu  za  shromažďování,  sběr,  přepravu,  třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických  osob  na  základě  smlouvy. Smlouva  musí
být uzavřena písemně a musí obsahovat výši  úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit
poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech (bod 2) ani místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona
o místních poplatcích (bod 3). 

2) Podle zákona o odpadech obec může také obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat  poplatek za
komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající  na  jejím  území. Poplatek  nelze stanovit
současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích (bod 3).

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z
režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu
nádob  určených  k  odkládání  odpadů  připadajících  na  jednotlivé  nemovitosti  nebo  podle  počtu
uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i
náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. 

3) Podle  zákona  o  místních  poplatcích  obec  může  obecně  závaznou  vyhláškou  stanovit  poplatek  za
provoz  systému   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, který platí:
a) fyzická  osoba,  která  má  v  obci  trvalý  pobyt;  za  domácnost  může  být  poplatek  odváděn
společným  zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou  povinny
obci oznámit jména  a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická  osoba,  která  má  ve  vlastnictví  stavbu  určenou  nebo  sloužící  k  individuální
rekreaci,  ve  které  není  hlášena k trvalému  pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě
vlastnické  právo více osob, jsou  povinny  platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území
nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Sazbu poplatku tvoří: Částka až Kč 250,-- za osobu (viz výše odstavce a) a b)) a kalendářní rok a
částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu až Kč 250,-- za osobu a rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště na svém jednání 1. října 2003 dospělo k názoru, že je
třeba mít na zřeteli sociální hledisko. Pokud bychom použili varianty poplatků (body 2 a 3) znamenalo by
to nárůst nákladů na komunální odpad. Výsledkem jednání bylo usnesení, že bude použit systém, kdy bude za
komunální odpad placeno občany na základě smlouvy. 

Ve smlouvách bude zachován stávající systém s tím, že zde by buď bylo stanoveno, že občan si bude
kupovat od obce známky, pokud chce popelnici vyvést, nebo má popelnici placenu paušálem. Ceny za tuto
službu by zůstaly stejné, nebo by se navýšily s ohledem na administrativní náklady obce.

Na  příštím  jednání  zastupitelstva  bude  předložen  návrh  smlouvy  o  úhradě  a  budou  dojednány
podrobnosti tohoto postupu. Bude zde také předložen ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Choustníkovo Hradiště, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

K této volbě zastupitelstva je však nutné podotknout, že uzavření smlouvy je dobrovolný akt dvou
smluvních stran a nelze k němu nikoho nutit. Pokud by tato situace nastala a kdokoli by odmítl tuto
smlouvu s obcí uzavřít, byť by to byl i jediný občan, byli bychom nuceni upustit od tohoto systému a
zavést jeden z poplatků - nejspíše poplatek dle zákona o místních poplatcích (bod 3), který je všeobecně
nejčastěji užíván. Důvodem takového postupu je skutečnost, že občan, který by smlouvu neuzavřel, by tak za
komunální odpad neplatil vůbec a to není přípustné.

Pro představu pouze orientačně uvádíme, že na území naší obce se vyprodukuje cca 160 t komunálního
odpadu ročně. Dle údajů Technických služeb Města Dvora Králové n. L. činí náklady na likvidaci jedné tuny
Kč 900,--. Předpokládané náklady celkem Kč 144 000,-- tj. na občana (590 obyvatel + cca 20 rekreačních
objektů bez trvale přihlášených) Kč 236,-- ročně. Místní poplatek by tak, budeme-li se držet tohoto
výpočtu, mohl činit maximálně až Kč 486,-- na osobu a rok (250,-- + 236,--).

Hana Böhmová

Opravy a investice v obci v roce 2003

Kromě neinvestičních úprav, o kterých se hovoří v článku Vodovod obce - funkční úpravy vodovodního
řadu, nový akumulační vodojem „U Müllerů“, které stály cca Kč 30 000,--, obecní úřad provedl i další
rozsáhlejší práce.

Jak se již paní ředitelka zmínila v článku o základní škole „Jak žije naše škola“ byly provedeny ve
školní jídelně úpravy tak, aby bylo vyhověno novým hygienickým předpisům v hodnotě cca Kč 60 000,--. Za
tyto finanční prostředky byla stavebně oddělena škrábárna brambor od kuchyně, a to zazděním dveří, které
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tyto dvě místnosti spojovaly. Nová zeď musela být také obložena kachličkami. Škrábárna brambor je nyní
přístupná pouze z chodby a byl zde namontován také nový dřez s tekoucí studenou a teplou vodou a upravena
elektroinstalace. Do kuchyně a do sociálního zařízení pro kuchařky byly instalovány bezdotykové baterie. V
kuchyni byly zřízeny dva další dřezy s tekoucí studenou a teplou vodou - jeden na omývání masa a jeden na
omývání zeleniny. Veškerá okna ve skladech potravin musela být zastíněna a na všech (i ostatních) oknech
byly instalovány síťky proti hmyzu. Nemalou částku stála i nová umělohmotná prkénka na krájení masa a
zeleniny. Do skladů potravin byly zakoupeny vlhkoměry a teploměry.

Tím však bohužel naše potýkání se s hygienickými předpisy nekončí a v brzké budoucnosti budeme
muset zajistit ve školní jídelně i zřízení výlevky v sociálním zařízení a odsavač par do kuchyně.

Neusínáme na vavřínech ani při dokončování dětského hřiště. Během roku jsme zakoupili písek na
pískoviště a kačírek, který byl za pomoci dětí ze základní školy po dětském hřišti rozhrnut, protože brzy
by si malí uživatelé hřiště k velké nelibosti rodičů hráli na udusané hlíně, která by se při deštích
změnila v bahenní močál. V hasičské zbrojnici máme již také připraveno dřevěné oplocení dětského hřiště,
které by jej mělo oddělit od komunikace vedoucí podél potoka a od pomníku 1. světové války. Jistě  jste
již ve sdělovacích prostředcích zaznamenali i další povinnosti, které požadují hygienické předpisy po
provozovatelích dětských hřišť, takže práce ani zde zdaleka nekončí. 

V červnu 2003 Technické služby města Dvora Králové nad Labem zajistily opravy místních komunikací
na těch nejvíce postižených místech za Kč 54 000,--. Oprava komínu a nátěr střechy, žlabů a svodů na
obecním domu č. p. 79 proběhl na přelomu července a srpna 2003 v ceně Kč 44 134,-- a dále byla dokončena
omítka špalet u osmi oken obecních bytů. Do kulturního sálu byla v dubnu namontována kuchyňská linka v
hodnotě Kč 20 154,80 a teď v říjnu do ní byl zakoupen kombinovaný sporák ZANUSSI v ceně Kč 7 400,--.

Největší akcí letošního roku však je I. etapa rekonstrukce místní komunikace Choustníkovo Hradiště
- Grunt. Rekonstrukce celé této komunikace byla rozdělena na dvě etapy především kvůli plánované výstavbě
plynovodu,  který  tuto  komunikaci  v  její  horní  části  několikrát  protíná,  a  tak  by  nyní  provedená
rekonstrukce mohla být za několik měsíců znehodnocena. Na její realizaci byla 23. června 2003 vyhlášena
soutěž dle zákona o zadávání veřejných zakázek, které se zúčastnily čtyři společnosti.

Předmětem soutěže byla rekonstrukce živičného povrchu účelové komunikace v délce 310 m, průměrná
šíře komunikace je 3 m. Součástí rekonstrukce byla výstavba dvou opěrných zdí, dvou propustků a jedné
chráničky pro budoucí středotlaké plynovodní potrubí a oprava výhybny a parkoviště. Vítěznou společností
se stala STRABAG, a. s., Pod Budínem 367, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, jejíž nabídková cena včetně DPH
činila Kč 604 141,-.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli 3. září 2003. Ve smlouvě o dílo byl stanoven původní termín
dokončení prací a předání dohotoveného díla do užívání objednateli do 30. září 2003. Společnost STRABAG,
a. s. se však dostala do časových potíží, a proto nás požádala o prodloužení termínu do 15. října 2003
formou dodatku ke smlouvě o dílo. V tomto požadavku jí bylo vyhověno a STRABAG, a. s. pro nás provedla
bezplatné vícepráce, a to opravu místní komunikace u prodejního prostoru společnosti KOKAM H + H, s. r. o.
Pokládka živičného povrchu místní komunikace Choustníkovo Hradiště - Grunt byla dokončena 9. října.

Oproti původním předpokladům a zadávacím podmínkám byla na podnět občanů, který přednesl na radě
obce pan Karel Korunka, provedena pokládka živičného koberce také na cca třicetimetrové části komunikace
od rodinného domu paní Duškové až k chalupě pana Šmída. Komunikace v tomto místě byla tak narušená, že
pouhé vyspravení by nic nevyřešilo. Položení 90 m2 živičné směsy bude obci fakturováno jako vícepráce k
akci rekonstrukce komunikace Choustníkovo Hradiště - Grunt.

Jsme si vědomi toho, že mnohé místní komunikace v obci jsou již v ne příliš vyhovujícím stavu.
Můžeme vás ujistit, že o problémech víme a postupně je budeme také řešit. Žádáme vás však o trpělivost,
protože máme omezené finanční možnosti a není možné vše řešit najednou, ale musíme postupovat postupně. 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová

Veřejná zeleň v obci

Začátkem července se přes část naší obce přehnala vichřice doprovázená přívalovým deštěm, která
způsobila lokální školy na naší veřejné zeleni. V parčíku u hospůdky „U dvou borovic“ byly přelomeny cca
2,5 metru nad zemí dva smrky. V parku u „Šporku“ pak byl vyvrácen kaštan i s kořeny. Některé další stromy
byly poškozeny a po středu obce leželo mnoho silných spadlých větví. 

Nedlouho po této události se začalo s odstraňováním škod. Při likvidaci spadlých a vyvrácených
stromů, musely být ihned pokáceny i další stromy v parčíku u hospůdky „U dvou borovic“, které byly velmi
vážně vichřicí poškozeny a hrozily pádem. Dřevo bylo rozřezáno a včetně posbíraných větví odvezeno k
rybníkům v „Gruntu“, kde je připraveno k pálení při akcích pořádaných obcí - nejbližší příležitostí bude
pálení čarodějnic.

Postupem doby bylo nutné posoudit stav i zbylého modřínu a břízy v parku u hospůdky „U dvou
borovic“. Komise pro životní prostředí zjistila, že tyto dva staré stromy jsou značně proschlé, a při
větru se z nich odlamují velké suché větve. Mohou tak ohrožovat nejen zdraví chodců a automobily, které
užívají přilehlou komunikaci, ale také blízké nemovitosti, elektrické a telefonní vedení. Z tohoto důvodu
byla na obecní úřad podána žádost o povolení k pokácení těchto stromů.

Na jaře příštího roku bude na místech pokácených stromů realizována nová výsadba, o jejímž složení
vás budeme informovat v některém z příštích vydání zpravodaje.

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová

Plynofikace obce 
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V současné době bylo vydáno oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou na plynofikaci
obce Choustníkovo Hradiště - I. etapa. Tato I. etapa zahrnuje trasu plynovodu, která se začíná na hranici
s katastrálním územím Stanovice a poté vede cca 1 km podél pravé strany komunikace do Choustníkova
Hradiště, kde na křižovatce s hlavní silnicí přechází na její druhou stranu k rodinnému domku č. p. 166.
Poté bude plynovodní vedení pokračovat chodníkem podél této hlavní silnice směrem k areálu mléčné farmy
Rýcholky, s. r. o. a odtud dále na hranici s katastrálním územím Vlčkovice v Podkrkonoší. Křižovatka,
stejně jako většina nových komunikací v obci, bude překonána protlakem bez poškození vozovky.

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou bylo také vydáno na plynofikaci obce Kuks a
nyní pracujeme na podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na plynofikaci obcí Vlčkovice v Podkrkonoší
a Choustníkovo Hradiště - II. etapa.

II. etapa plynofikace obce Choustníkovo Hradiště se na I. etapu napojí v místě křižovatky a poté
zajistí zásobování plynem zbytku obce. Plynovodní přípojky od páteřního řadu až po hlavní uzávěr plynu
jsou  projektovány  ke  každé  nemovitosti  na  katastrálním  území  obce  Choustníkovo  Hradiště.  Se  všemi
vlastníky pozemků, kterých se stavba plynovodu dotýká, je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene. Tyto smlouvy je nezbytně nutné přiložit k žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Rozhodně nikoho nezavazují stát se odběratelem plynu; jedná se v podstatě jen o součást projektové a
stavební přípravy. 

Jak již bylo řečeno přípojky až po hlavní uzávěry plynu (dále jen „HUP“) jsou projektovány a budou
budovány ke každé nemovitosti, bez ohledu na to, zda její vlastníci či obyvatelé mají zájem stát se
odběrateli plynu. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že kdybychom HUP k nemovitosti nevybudovali a její
obyvatelé by později začali mít zájem o připojení na plynovod, museli by si sami kompletně zajistit
zbudování přípojky na páteřní řad až po HUP na vlastní náklady včetně složitého stavebního řízení a
projektu. HUP budou budovány na hranicích pozemků náležejících k nemovitostem. Existenci HUP nelze obejít,
tj. není možné ukončit plyn bez jeho zbudování. HUP musí být přístupný z veřejného pozemku - to znamená,
že v ideálním případě by celý objekt HUP stál na soukromém pozemku a dvířka by se otevírala z veřejného
pozemku. Zájemce o připojení se na plyn, by si pak nechal vypracovat projektovou dokumentaci (orientační
cena Kč 1 000,-- - Kč 1 500,--) a na jejím základě vybudoval přípojku od HUP k domu a plynovodní rozvody
po nemovitosti. Cenu těchto prací lze výrazně snížit tím, že si výkopové práce provedete svépomocí. Obecní
úřad se samozřejmě bude snažit vyjít vám co nejvíce vstříc a pomoci, jak jen bude v jeho silách. Je nutné
podotknout, že odběratelem je každý, kdo plyn odebere bez ohledu na jeho množství. Není tedy podmínkou
zřízení kompletního vytápění nemovitosti, ale bude stačit, pokud budete na plynu například jen vařit. 

Poté co budeme mít k dispozici všechna územní rozhodnutí (pro obec Stanovice jej již máme) a další
povinné materiály, podáme žádost o dotaci, která se poskytuje až do výše 50 % celkové ceny díla. Je však
nutné dodat, že část této dotace nám bude pozastavena a teprve po dvou letech dojde k jejímu vyúčtování. V
této chvíli bude zjišťováno kolik procent přípojek ukončených HUP je skutečně využíváno odběrateli plynu,
a pokud bude skutečně připojeno méně jak 50 % ze všech projektovaných přípojek, bude nám dotace krácena.
Je zcela zřejmé, že v tomto případě to pro obec bude znamenat velmi nepříjemnou situaci a o to ještě
nepříjemnější a těžko zvládnutelné finanční potíže. 

Obec Choustníkovo Hradiště bude plynofikace stát orientačně Kč 9 000 000,--, a proto budeme plyn
realizovat pouze v případě, že odpověď na naši žádost o dotaci bude kladná. Jakmile si budeme jisti
získáním dotace, požádá si naše obec o úvěr v maximální výši Kč 4 000 000,-- se splatností cca na 10 let.
Již v této době jsme oslovili několik finančních institucí o nabídku úvěru. Zbytek chybějících prostředků
uhradí obec z vlastních zdrojů. Rozhodnutí v záležitosti, zda i po vás, jako po občanech a po budoucích
odběratelích plynu, bude obec požadovat příspěvek na plynofikaci, zatím nepadlo. Nicméně, považujeme za
důležité se zmínit o tom, jakou formou by byl tento příspěvek realizován: S budoucími odběrateli plynu by
byly uzavřeny smlouvy o dílo na zbudování hlavního uzávěru plynu, který by se stal vaším majetkem. V této
smlouvě, vzhledem k tomu, že finanční prostředky potřebujeme již při výstavbě, by byla sjednána výše
zálohy na tyto práce. Po skončení díla by záloha byla vyúčtována, tj. doplatili by jste, pokud by byly
práce dražší, rozdíl mezi skutečnou cenou a zálohou, nebo by vám její část byla v opačném případě vrácena.

V září 2003 byl založen dobrovolný svazek obcí s názvem „Svazek obcí Plynofikace“, který postupně
převezme  veškerou  činnost  Plynofikace  -  zájmového  sdružení  obcí  Choustníkovo  Hradiště  -  Vlčkovice  v
Podkrkonoší  -  Kuks  -  Stanovice.  Důvodem  založení  dobrovolného  svazku  obcí  je  skutečnost,  že  zájmové
sdružení nemůže podat žádost o dotaci na plynofikaci, ale může tak učinit pouze dobrovolný svazek obcí.
Tato nová organizace má stejné členy jako zájmové sdružení a zasedání jejího výboru svazku jsou veřejná a
o jejich konání budete obvyklým způsobem informování zpravidla tři dny předem. Předsedou dobrovolného
svazku obcí byl zvolen pan Vratislav Vopálka. 

Pro vaši informaci uvádíme složení výboru svazku, do kterého každá ze členských obcí jmenovala
svého zástupce a jeho náhradníka. Při hlasování má každá obec jeden hlas.

Obec Choustníkovo Hradiště: zástupce Vratislav Vopálka
náhradník Zbyněk Šmíd

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší zástupce Jindřich Franc
náhradník Jaroslav Otava

Obec Kuks zástupce Jiří Beran
náhradník Jiří Roleček

Obec Stanovice zástupce Josef Mádle
náhradník Jiří Kačaba

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová

Nové obecně závazné vyhlášky obce od 1. 1. 2004
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Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště se na svém zasedání 1. října 2003 usneslo na znění nových
obecně závazných vyhlášek, které jsou vydávány na základě zákona o místních poplatcích. Všechny vyhlášky
musely být upraveny v návaznosti na novelu tohoto zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2004.

Jedná se o vyhlášky o místních poplatcích:
- ze psů
- za užívání veřejného prostranství
- za lázeňský a rekreační pobyt
- za provozovaný výherní hrací přístroj

Ve všech vyhláškách dochází ke stejným změnám v ustanoveních týkajících se postihů za nezaplacení
poplatků nebo za nesplnění oznamovací povinnosti. Jednou z podstatných změn je, že pokud nebudou poplatky
zaplaceny (odvedeny) včas, může obec poplatek platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek (dnes je možné
poplatek zvýšit jen o 50 %).

Dále uvádíme jen vybraná ustanovení z jednotlivých vyhlášek, protože celé vyhlášky by byly velmi
obsáhlé a jak již bylo řečeno výše, mnohé pasáže by se opakovaly. Všechny vyhlášky v celém znění budou
postupně vyvěšeny na obvyklém místě před prodejnou a také zveřejněny na internetových stránkách obce. Pro
porovnání nového znění vyhlášek se stále platným můžete také využít internetových stránek.

Veřejně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

Článek 2 Určení poplatníků 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Choustníkovo Hradiště. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Článek 3 Sazby poplatků
Sazba poplatku ze psů činí ročně Kč 100,-- za jednoho psa.

Článek 4 Osvobození od poplatků
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:

a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1). 

b) kterým je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci a), osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnosti
držení a používání psa zvláštní právní předpis2). 
c) pocházejícího z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy, a to po dobu 24 měsíců následujících

po měsíci v němž začal být pes držitelem chován.

Článek 6 Oznamovací (poplatková) povinnost
1) Držitel  psa  je  povinen  splnit  svou  oznamovací  (poplatkovou)  povinnost,  a  to  Obecnímu  úřadu

Choustníkovo Hradiště podat přiznání k poplatku ze psů do 15ti dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti a v téže lhůtě též oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Poplatník
je povinen podat přiznání k poplatku i v případě, že je od placení poplatku osvobozen dle článku 4
a 2.

2) Držitel psa je povinen v přiznání k poplatku uvést svoje jméno, příjmení nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO a údaje o psovi (psech) rozhodné pro určení výše
poplatku nebo pro osvobození od poplatku. Osvobození od poplatku dle článku 4 této vyhlášky je
držitel psa povinen doložit písemným dokladem, potvrzením nebo čestným prohlášením.

Článek 7 Placení poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa bez vyměření ročně, platí se jednorázově, nejpozději do 31.

března na příslušný kalendářní rok.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá

počtu i započatých kalendářních měsíců. 
3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 2).

3) Vyměřený poplatek ze psů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
4) Poplatky ze psů se platí i za poměrnou část období. Poplatky se nevyměří, nepřesáhne-li jejich výše

Kč 50,--.

Veřejně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Článek II. Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství dle
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kterým se rozumí provádění výkopových
prací,  umístění  dočasných  staveb  a  zařízení  sloužících  pro  poskytování  prodeje  a  služeb,  pro
umístění  stavebních  nebo  reklamních  zařízení,  zařízení  cirkusů,  lunaparků  a  jiných  obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl. 

Článek III. Veřejné prostranství
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další

prostory  přístupné  každému  bez  omezení,  tedy  sloužící  obecnému  užívání,  a  to  bez  ohledu  na
vlastnictví k tomuto prostoru.

2. Veřejným  prostranstvím  podle  této  vyhlášky  je  část  pozemku  číslo  1079/1  v  katastrálním  území
Choustníkovo Hradiště dle snímku z katastrální mapy, který je nedílnou součástí této vyhlášky. 

Článek IV. Poplatník

16



1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v
článku II.

2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého
poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Článek V. Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy

jej začal užívat.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno nebo

název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, výměru a způsob užívání veřejného
prostranství v m2 a předpokládanou dobu nebo dobu jeho užívání. V případě bezhotovostí úhrady
poplatku převodem na účet, doručí poplatník správci poplatku nejpozději do 3 dnů ode dne podání
příkazu k úhradě písemnou zprávu o termínu úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství a o
jeho výši. 

Článek VI. Sazba poplatku
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a) za umístění stavebního zařízení a
provádění výkopových prací      Kč  1,--

b) za umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb a
pro umístění reklamních zařízení Kč  5,--

c) za umístění zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí Kč  1,--

d) za umístění skládky Kč  1,--
e) za použití veřejného prostranství

pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl a reklamní akce Kč 10,--

2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k
užívání veřejného prostranství využije.

3. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v
odstavci 1, až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství
bylo uvedeno do původního stavu.

Článek VII. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho kalendářního dne nejpozději v den, kdy
bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší jak jeden den dopředu na poplatníkem
předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství maximálně na jeden měsíc. Bude-li veřejné
prostranství užíváno po dobu delší jak 1 měsíc, bude poplatek vybírám minimálně 1x měsíčně
dopředu. Po ukončení užívání prostranství, bude provedeno vyúčtování poplatku a případný
přeplatek poplatníkovi vrácen do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
Případný doplatek je poplatník povinen zaplatit do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného
prostranství.

2. Poplatek se platí na účet u Komerční banky Trutnov číslo 7529-601/0100, konstantní symbol 01000558,
variabilní symbol 1343 nebo hotově přímo na Obecním úřadě v Choustníkově Hradišti.

Článek VIII. Osvobození
1. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně

prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa a v užívání

tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce, se poplatek neplatí.
3. Od poplatků za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny organizace zřízené obcí.

Veřejně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Článek 2 - předmět poplatku, poplatník, plátce poplatku
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají

v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace,
pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.

stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci1). 
b) osoby  mladší  18  let  a  starší  70  let  nebo  osoby,  na  které  náležejí  přídavky  na  děti

(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanoveného výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je

fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a
za poplatek ručí.

Článek 3 - sazba poplatku
1) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí Kč 5,-- za osobu a za každý i započatý den

pobytu, není-li ten to dnem příchodu. 

Veřejně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
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Článek 5 - sazba poplatku
Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí Kč 5 000,-- na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací
přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek uhrazen v poměrné výši.

Hana Böhmová

Opravdu poslední informace na závěr

Jistě jste zaznamenali, že každou první středu v měsíci v pravé poledne je na obecním úřadu
spuštěna siréna. Vzhledem k několika telefonátům, které jsme v této záležitosti zaznamenali, vás chceme
ujistit, že se nejedná o poplach. Siréna je z důvodu zkoušky své funkčnosti spouštěna vždy na jednu minutu
(stálý nepřerušovaný tón) a to dálkově přímo ze sídla Hasičského záchranného sboru v Hradci Králové. 

Hana Böhmová

===================================================================================
Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými
články přispěli: Vratislav Vopálka, Mgr. Iljana Durecová, Mgr. Jaroslav Balcar, Jana Kučerová a Hana
Böhmová.

Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích
odpovídají autoři.

Uzávěrka 15. října 2003
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