
 1 

Hradišťský 

Zpravodaj 
 

vydání září 2004 

 
 

 

V zářijovém vydání jsme pro vás připravili: 

 

 Svoz nebezpečných odpadů    ....   str.  1 

 Hospodaření obce v roce 2004    ....   str. 2 

 Podmínky prodeje obecních pozemků   ....   str. 5 

 Záměr prodeje obecních garáží    ....   str. 5 

 Plynofikace obce      ....   str. 5 

 Nový školní rok v základní škole   ....   str. 6 

 Krádeže v budově základní školy   ....   str. 7 

 Mateřská škola v novém školním roce   ....   str. 8 

 Základní škola - co se nevešlo   ....   str. 8 

 Internet obce      ....   str. 8 

 Požární ochrana obce 

  - varovné signály     ....   str. 9 

  - deset rad jak předejít požáru  ....   str. 9 

 Novinky pro samostatně hospodařící rolníky ....   str. 12 

 Výsledky voleb do Evropského parlamentu  ....   str. 13 

 Volby do zastupitelstev krajů    ....   str. 13 

 Český svaz žen v Choustníkově Hradišti  ....   str. 13 

 Knihovna obce      ....   str. 14 

 Cvičení v kulturním sále    ....   str. 14 

 Kulturní a společenské akce v obci   ....   str. 14 

 Opět se setkáme ve Vlčkovicích   ....   str. 17 

 Průzkum potřebnosti sociálních služeb  ....   str. 17 

 

 

 

Svoz nebezpečných odpadů 
 

 Podzimní termín svozu nebezpečných odpadů byl stanoven na sobotu 

 

23. října 2004 od 13:00 do 14:00. 
 

 Rádi bychom všechny občany upozornili na způsob, jakým bude svoz nebezpečných 

odpadů probíhat. Automobil od společnosti Ladislav Rund z Jaroměře se zastaví na 

třech stanovištích. Předpoklad je následující: 

 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice  13:00 - 13:10 

v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121   13:15 - 13:25 

ve středu obce před prodejnou JEDNOTY     13:30 - 14:00 

 

Na všech stanovištích bude u nakládky přítomen starosta obce. 

 

 Předávání nebezpečných odpadů musí probíhat osobně, aby bylo zcela zřejmé, kdo 

je jejich původcem. Pokud tak nebudete moci ze závažných důvodů učinit, prosíme 

vás, abyste předem informovali starostu obce a nebezpečný odpad v žádném případě 

neodkládali na jiná, než výše určená stanoviště. Z technických důvodů je velmi 

obtížné provádět nakládku jednotlivých kupek odpadů, které se zcela neorganizovaně 

objevují po celé obci. Doba nakládky se z tohoto důvodu v minulosti neúměrně 
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prodlužovala, což způsobovalo značné problémy svozové firmě a jistě uznáte, že není 

možné, aby se nebezpečné odpady povalovaly po obci.  

 

  Do nebezpečného odpadu patří staré automobilové akumulátory, nádoby na štětce 

se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a 

maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, lednice atd.  

 

 Vzhledem ke špatným zkušenostem z předchozích svozů nebudeme v žádném případě 

přebírat pneumatiky z nákladních vozů ani další nebezpečné odpady z podnikatelské 

činnosti. Obec nemá oprávnění tyto odpady přebírat a také není skutečně možné, aby 

z rozpočtu obce byly hrazeny povinnosti vyplývají z podnikatelské činnosti 

samostatně výdělečných a právnických osob dle zákona o odpadech. Nicméně, podnikům 

v obci ani podnikatelům nebráníme v tom, aby tohoto svozu využili, ovšem za 

podmínky, že doklady o převozu nebezpečných odpadů a následnou fakturaci si zajistí 

přímo s firmou Ladislav Rund. Je tedy nutné, aby předání těchto odpadů proběhlo 

prostřednictvím poučeného zástupce firmy.  

 

 Zároveň se svozem nebezpečného odpadu bude proveden, jak se již stalo tradicí, 

i svoz objemného odpadu. Sem patří veškerý odpad, který není uveden mezi 

nebezpečným a který se nevejde do popelnic. Kontejner na objemný odpad bude 

odstaven před prodejnou JEDNOTY a bude k dispozici minimálně do sobotního večera.  

 

 Dalším odpadem, který ve vašich domácnostech jistě vzniká, je starý papír. 

Obecní úřad umožňuje všem občanům, aby tento papírový odpad odevzdávali přímo na 

obecním úřadu (svázaný do balíků nebo v pytlích). Odpad bude odvezen do sběru 

zároveň s papírem, který nashromáždí žáci naší základní školy a výnos bude použit 

na pomůcky žáků nebo na školní akce. 

 

 Na závěr tohoto článku prosíme všechny občany, aby udržovali pořádek na 

veřejných prostranstvích v obci, a to především v jejím středu, kde se povaluje 

velké množství papírků, krabiček od cigaret a různých plastových předmětů. Obecní 

úřad má sice mimo jiné povinnost udržovat v obci pořádek, ale není možné tak činit 

každý den, a jistě uznáte, že i to, jak vypadají veřejně přístupné pozemky v obci, 

vypovídá o celkovém ekologickém smýšlení a o kultuře obyvatel. K dispozici jsou 

odpadkové koše u prodejny JEDNOTY a nově také popelnice na dětském hřišti. Děkujeme 

vám za pochopení.  
Hana Böhmová   

 

  

Hospodaření obce v roce 2004 
 

 Již v loňském roce podala naše obec čtyři žádosti o dotace z Fondu obnovy 

venkova z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Žádali jsme o dotace na veřejnou zeleň, 

na opravy komunikací, na opravu budovy obecního úřadu včetně požární zbrojnice a na 

II. etapu rekonstrukce kulturního sálu v obecním domě č. p. 79.  

 

Dvěma žádostem bylo vyhověno i když ne v plné výši. Na opravu budovy obecního 

úřadu jsme obdrželi dotaci Kč 106 000,-- a na opravu kulturního sálu Kč 25 000,--. 

Přesto se rada a zastupitelstvo obce rozhodlo obě opravy provést v plném rozsahu 

tak, jak bylo plánováno.  

 

Budova obecního úřadu již dlouhá léta trpěla podmáčením podzemní vodou, která 

vzlínala po zadní zdi a stoupala až do prvního patra a její havarijní stav byl 

zřejmý především uvnitř požární zbrojnice. Oprava spočívá v provedení hydroizolace 

zdiva chromniklocelovými plechy a v odvedení vody drenáží od základů úřadu. Dále 

budou společností VODIZOL, s. r. o. z Kocbeří provedeny klempířské práce na atice 

střechy, oklepána podmáčená omítka a natřena okna. Celkové náklady se dle smlouvy o 

dílo vyšplhají na 245 000,-. Jakmile zdivo dostatečně vyschne, budou provedeny také 

nové omítky a to především uvnitř hasičské zbrojnice.  

 

Pod II. etapou rekonstrukce kulturního sálu je skryto dokončení oprav dvou 

menších místností v přízemí obecního domu č. p. 79, které se nacházejí při vstupu 

na levé straně naproti kulturnímu sálu. V těchto prostorách provádí firma Jana 

Valáška z Jaroměře, která před několika lety úspěšně rekonstruovala kulturní sál, 

za Kč 255 000,-- nové omítky, okna a dveře, podlahovou krytinu, rozvody elektřiny, 

topení a vody.  



 3 

 

Původním záměrem využití těchto místností bylo, umístit zde obecní knihovnu. 

Ale vzhledem k tomu, že byl zrušen na obecním úřadu sklad civilní obrany a knihovna 

byla rozšířena, tento záměr již není prvořadý. Nyní se uvažuje o tom, že by tyto 

místnosti sloužily pro menší akce a jednání, jako klubovna pro seniory, nebo 

klubovna pro ostatní zájmová uskupení v obci. Konečné rozhodnutí však ještě 

nepadlo, a proto uvítáme Vaše konkrétní návrhy. 

 

Další dotací, kterou musíme zmínit, je dotace z grantového programu 

Královéhradeckého kraje ve výši Kč 10 000,--, kterou jsme použili na vytvoření 

povodňového plánu pro naši obec. 

 

Vzhledem k tomu, že jsme měli poměrně štěstí v udělování dotací a s takovým 

úspěchem jsme v rozpočtu ani nepočítali, zastupitelstvo obce přehodnotilo původně 

schválený rozpočet a rozhodlo se realizovat následující opravy a investice: 

 
 

Oprava místních komunikací - Kč 165 000,--.  

 

V současné době již byla většina plánovaných oprav provedena. Větší opravy, 

které spočívaly v položení nového povrchu komunikace, byly provedeny na 

komunikacích od bytovek č. p. 50 a 51 k nemovitosti paní Otahalové č. p. 47 a u 

domku rodiny Drahokoupilových č. p. 31 směrem k domu rodiny Hlouškových č. p. 165, 

kde bylo zároveň opraveno propadání komunikace, která se sesouvala směrem k potoku. 

Výsprava děr balenou směsí a emulzí byla provedena na komunikacích v Zátiší, od 

obecního domu č. p. 79 k nemovitosti pana Škopa č. p. 78 a od domu pana Meduny č. 

p. 159 na Ferdinandov. Na Ferdinandově bohužel nebyla výsprava emulzí z finančních 

důvodů v létě dokončena a nyní, kdy se volné prostředky našly, ji již nebudeme moci 

provést, protože firmy zabývající se tímto druhem oprav vzhledem k počasí pro 

letošní rok již opravy ukončily. Nicméně prostředky určené na tyto práce budou 

přesunuty do příštího roku. 

 

Výstavba vodovodního řadu v „Kohoutovské ulici“ - Kč 180 000,-- 

 

V současné době se pracuje na projektové dokumentaci na prodloužení 

vodovodního řadu v „Kohoutovské ulici“ ke stavebním pozemkům obce, kde je plánována 

nová výstavba. Vodovod v délce ccc 100 m by měl být realizován ještě v letošním 

roce. Pouze na okraj uvádíme, že tato investice neovlivní kalkulaci ceny pitné 

vody.  

 

Výstavba kanalizačního řadu v „Kohoutovské ulici“ - Kč 250 000,-- 

 

Zároveň s výstavbou vodovodního řadu, bude provedena i výstavba části 

kanalizačního řadu, který bude položen do stejného výkopu jako vodovod. I zde se 

právě pracuje na projektové dokumentaci na celý tento řad. Obecní úřad zároveň 

podal na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o dotaci z grantového programu 

na vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod. To však není jediná 

naše žádost o příspěvek. Zároveň totiž žádáme i radu kraje o poskytnutí mimořádného 

příspěvku ve výši Kč 200 000,-- na výstavbu této kanalizace. Věříme, že nám alespoň 

z části bude vyhověno.  

 
 

Oprava meliorační zdi potoka - Kč 50 000,-- 

 

V letošním roce bude provedena oprava břehu potoka před č. p. 21 manželů 

Vojtových, protože podzimní a jarní voda by mohla podemletí břehů v tomto místě 

ještě mnohem zhoršit. 

 

Opravy v budově mateřské školy a školní jídelny - Kč 39 000,-- 

 
Ve školní jídelně i letos byly provedeny drobné úpravy dle požadavků Krajské 

hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Třída mateřské školy byla vymalována a 

bylo zde namontováno nové osvětlení, protože to původní nevyhovovalo současným 

hygienickým požadavkům. 
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Podpora tělovýchovné činnosti - Kč 30 000,-- 

 

Obecní úřad podpořil zájem našich občanů o provozování sportovních aktivit na 

volejbalovém hřišti za poštou tím, že zde bylo opraveno čerpadlo sloužící ke 

kropení antuky, nakoupena nová volejbalová síť, dva míče a antuka. Na úpravách 

hřiště a jeho okolí se podíleli uživatelé hřiště. 

 

Rozšíření dětského hřiště - Kč 33 000,-- 

 
S potěšením konstatujeme, že dětské hřiště vybudované v centru obce je velmi 

hojně dětmi navštěvováno, a proto rada obce rozhodla o jeho rozšíření ještě o jednu 

prolézačku s řetězovou houpačkou, šplhacím lanem a provazovým žebříkem. Pro příští 

rok plánujeme zřídit před prodejnou JEDNOTY také štěrkové hřiště na míčové hry. 

Velmi vkusné a útulné se ukázalo i vybudování oplocení okolo hřiště - prozatím 

pouze k oddělení hřiště od pomníku 1. světové války a od potoka - a v tomto 

oplocování budeme pokračovat i příští rok. 

 

Opravy obecního domu č. p. 79 - Kč 105 000,-- 

 

 V tomto roce jsme byli nuceni provést několik oprav na obecním domu č. p. 79, 

kdy škody byly způsobeny prosakováním dešťové vody komínem a haváriemi na rozvodech 

vody ve dvou bytech. Škody byly uplatněny u pojišťovny a ta nám na pojistných 

náhradách vyplatila Kč 70 000,--. 

 

Výstavba nové trafostanice - Kč 300 000,-- 

 

Při přípravě zasíťování stavebních pozemků obce na konci „Kohoutovské ulice“ 

vyvstala potřeba vybudování nové trafostanice v blízkosti těchto pozemků, protože 

stávající elektrorozvodná síť neumožňuje připojení žádné další nemovitosti na konci 

této ulice a tedy ani nové výstavby. Tato situace je způsobena tím, že se zvyšující 

se přenosovou vzdáleností od trafostanice, která je umístěna u č. p. 24 pana 

Pešouta, se snižuje kapacita sítě. Nová trafostanice umožní nejen napojení nové 

výstavby, ale také zavedení elektrického vedení k panu Jahodovi a další posílení a 

stabilizaci sítě v „Kohoutovské ulici“. VČE, a. s. v posledním písemném příslibu 

předpokládala, že podíl obce na kompletní realizaci tohoto díla bude ve výši Kč 

300 000,-- a zároveň nás zde informovala o tom, že v březnu byla Hradcem Králové 

tato investice schválena. 

 

Dle posledních překvapujících informací VČE, a. s. (Dvůr Králové n. L.) se již 

tento záměr v letošním roce realizovat z finančních důvodů nebude. Nutné je 

podotknout, že jsme tímto sdělením značně zaskočeni a celé záležitosti se budeme 

velice intenzívně věnovat a rozhodně uděláme vše, abychom toto rozhodnutí zvrátili. 

Pokud se nová trafostanice v letošním roce stavět nezačne, budeme pravděpodobně 

nuceni přesunout tyto finanční prostředky do příštího roku. Snad jedinou pozitivní 

zprávou je, že projekt, který na novou trafostanici a další sítě vypracovala VČE, 

a. s., je na Městském úřadu ve Dvoře Králové n. L., stavebním odboru, za účelem 

získání stavebního povolení. 

 

Dotace Svazku obcí Plynofikace - Kč 238 450,-- 

 

 Svazek obcí Plynofikace uzavřel se společností REPLYN, s. r. o. smlouvu o dílo 

na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení na I. a II. etapu 

plynofikace naší obce a cenu této dokumentace uhradí dobrovolný svazek z dotace 

obce, která mu bude poskytnuta. 

 

 Můžeme tedy říci, že v letošním roce již za sebou máme kus práce, i když 

nemálo věcí musíme ještě do konce roku stihnout. To nám ale nebrání zamýšlet se i 

nad tím, jakým směrem se bude ubírat obecní rozpočet v příštím roce. Rádi bychom se 

soustředili na rozsáhlejší opravy obecních komunikací a na dostavbu kanalizačního 

řadu. Velmi nutné bude příští rok provést také opravu střechy budovy mateřské školy 

a zdravotního střediska, kde je již lepenka v tak havarijním stavu, že každou 

chvíli hrozí zatékání. Opravu je tedy nutné provést co nejdříve, abychom se vyhnuli 

rozsáhlejším škodám. Pokud se však podaří Svazku obcí Plynofikace získat dotaci na 

výstavbu plynovodu, čeká nás mnoho velmi zásadních kroků, jako je například získání 
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úvěru, ze kterého bude naše obec plynofikaci financovat, a s tím bude také 

pravděpodobně spojeno omezení mnoha výdajů. 
Hana Böhmová 

 

 

Podmínky prodeje obecních pozemků 
 

 Zastupitelstvo obce se na svém jednání 26. května 2004 usneslo na zveřejnění 

záměru prodeje pozemkových parcel číslo 621/1 a 621/2 v naší obci a na zániku 

původních smluv o smlouvách budoucích na koupi těchto pozemků pro podstatnou změnu 

okolností. Jedná se o geometrickým plánem vyčleněné čtyři části pozemků o průměrné 

výměře cca 1 000 m2 na konci „Kohoutovské ulice“, na kterých je plánována nová 

individuální výstavba rodinných domů a v současné době se zde pracuje na vybudování 

potřebných sítí. Tento záměr mnoho z vás velmi zaujal.  

 

 Na svém zasedání 22. září 2004 se zastupitelstvo obce k tomuto bodu vrátilo, 

aby určilo podmínky prodeje těchto pozemků. Bohužel, jak jsme se zmínili v článku 

„Hospodaření obce v roce 2004“, došlo k problémům při vyjednávání s VČE, a. s. o 

vybudování nové trafostanice, která je pro novou výstavbu zcela nezbytná. Při 

jednání zastupitelstvo obce vycházelo z toho, že kupní cena by měla pokrýt nejen 

předpokládané náklady na vybudování prodloužení vodovodu a na vybudování 

kanalizačního řadu, ale také právě i příspěvek obce na vybudování trafostanice. 

Bohužel se dá konstatovat, že jednání s VČE, a. s. jsou opět na začátku a může se 

stát, že změní i svůj původní příslib tj. požadovat po obci příspěvek ve výši Kč 

300 000,--. Obáváme se, že by své požadavky mohli zvýšit až na Kč 700 000,--, což 

by samozřejmě zásadně ovlivnilo náklady obce a tím i cenu pozemků. 

 

 Současný návrh rady obce, který nebyl zatím schválen, uvažoval o ceně Kč 150,-

- za 1 m2 s tím, že by obec mohla od kupní smlouvy odstoupit, pokud by kupující do 

jednoho roku nezahájil stavbu a dále, že by obec měla předkupní právo. Avšak 

vzhledem k tomu, jaká je momentální situace, usneslo se zastupitelstvo obce 

rozhodování o podmínkách prodeje pozemků odložit až do doby konečného rozhodnutí o 

výši příspěvku VČE, a. s. 
Hana Böhmová 

 

  

Záměr prodeje obecních garáží 
 

 Zastupitelstvo obce se na svých zasedáních několikrát věnovalo problematice 

obecních garáží a nakonec 22. září 2004 dospělo k rozhodnutí prodat všechny garáže, 

které dosud obec vlastní.  

 

 K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo obce vede především postupně se zhoršující 

technický stav garáží, jejichž oprava by mohla rozpočet obce velmi zatížit. Mimo 

jiné by i při opravách nastalo mnoho problémů, jak řešit situaci, kdy některé 

garáže již své vlastníky mají.  

 

 Garáže na st. p. č. 274, 277, 366, 367, 368, 279, 369 a 370 v obci a k. ú. 

Choustníkovo Hradiště budou prodávány za následujících podmínek: Kupní cena bude 

stanovena ve výši 55 % ceny dle odborného znaleckého posudku. Veškeré náklady a 

výdaje spojené s prodejem (např. vyhotovení znaleckého posudku) uhradí kupující. 

Kupní cena bude zaplacena při podpisu smlouvy a kupní smlouva bude sepsána u 

notáře. Nájemníci garáží, kteří výše uvedené garáže užívají na základě řádně 

uzavřené nájemní smlouvy s obcí, mají předkupní právo, které mohou uplatnit 

nejpozději do 30. 11. 2004, a to podáním žádosti o odkup garáže užívané dle nájemní 

smlouvy na Obecní úřad v Choustníkově Hradišti.  
Hana Böhmová 

 

 

Plynofikace obce 

 
 V březnovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že 

pracujeme na získání posledního územního rozhodnutí, a to na II. etapu plynofikace 

Choustníkova Hradiště. S potěšením vás můžeme informovat o tom, že nyní již máme k 

dispozici všechna územní rozhodnutí včetně jejich nabytí právní moci. Dovolte nám, 
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abychom vám touto cestou poděkovali za hladký průběh uzavírání smluv o smlouvách 

budoucích, které byly pro získání rozhodnutí stěžejní. 

 

 Práce na projektové dokumentaci se však nezastavují a nyní se již pilně 

věnujeme získání stavebních povolení. 

 

 V květnu Svazek obcí Plynofikace podal k ministru životního prostředí RNDr. 

Liborovi Ambrozkovi žádost o výjimečné přiznání podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na plynofikace obcí mimo rámec projednání rady fondu. Naše žádost byla 

ministrem přijata a byli jsme informováni o tom, že bude posouzena. Nyní se již 

topíme ve spoustě podkladů, které je nutné k naší žádosti přiložit, aby mohla být 

vyhodnocena. 

 

 Vzhledem k tomu, že podání této žádosti a jejich příloh je pro svazek příliš 

složité, výbor svazku se na svém srpnovém veřejném jednání rozhodl uzavřít mandátní 

smlouvu se společností DABONA, s. r. o. Tato společnost nám bude poskytovat 

odbornou pomoc při přípravě žádosti o dotaci. V případě, že nám bude dotace 

přidělena, bude organizovat výběrové řízení  a v jeho rámci nám bude poskytovat i 

odbornou pomoc při výběru dodavatele. Ve stádiu realizace stavby potom pro nás bude 

zajišťovat investorsko inženýrské činnosti, a to až do nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí. Výkon všech těchto činností svazek obcí dohodl za cenu Kč 

355 000,--, která bude hrazena postupně, jak budou jednotlivé práce prováděny.  

 

 Přesto, že společnost DABONA, s. r. o. zastoupená panem Drahoslavem Chudobou 

vidí naše šance na získání dotace velmi pozitivně, byla na jednání výboru se 

zástupci VČP, a. s. projednána i možnost řešení plynofikace bez dotace. V takovém 

případě by byla výstavba plynovodu realizována z vlastních zdrojů obcí, které budou 

získány většinou z úvěrů. Investorem, který by stavbu provedl na základě svazkem 

získaných stavebních povolení a výstavbu financoval, by byla VČP, a. s., které by 

svazek zasílal dotace od jednotlivých obcí. Pro svazek by mohlo být výhodou, že je 

plátcem DPH a celá stavba by se tak o 19 % pro obce zlevnila. I při realizaci 

plynovodu bez dotace, by byl podíl VČP, a. s. na výstavbě stejný, jaký již byl 

přislíben při jednání svazku v loňském roce tj. cca Kč 5 300 000,--. Nic by 

nebránilo ani výstavbě plynovodu na etapy, kde by ovšem záleželo na tom, kolik 

odběratelů by se v jednotlivých etapách připojilo a od tohoto údaje by se odvíjel i 

podíl VČP, a. s., který by byl do výstavby jednotlivých etap uvolněn.  

 

 Práce na plynofikaci naší obce pokračují stále kupředu, přesto však stojíme 

stále na začátku. Čeká nás ještě řešení mnoha složitých otázek, mezi které bude v 

dohledné době patřit i určení výše příspěvků na plynofikaci od jednotlivých občanů, 

které si bude určovat každá obec samostatně. 
Hana Böhmová 

 

 

Nový školní rok v základní škole 

 
 Nový školní rok 2004/2005 jsme slavnostně zahájili 1. září 2004 v 8:00 hodin. 

Paní ředitelka všechny přítomné, mezi kterými bylo i pět nových prvňáčků s rodiči, 

přivítala. Starší děti předvedly malé kulturní vystoupení. Noví žáčci se všem 

představili a na uvítanou obdrželi z rukou ředitelky školy a starosty obce drobné 

dárečky, které jistě využijí při výuce.  

 

Novinkou je, že v průběhu září do naší školy nastoupil ještě jeden prvňáček z 

Kuksu, který se do této obce přistěhoval. 

 

 V letošním školním roce naši školu navštěvuje 27 žáků, kteří jsou rozděleni do 

dvou tříd. První třídu s třinácti žáky prvního a druhého ročníku vyučuje paní 

ředitelka Mgr. Iljana Durecová. Ve druhé třídě se čtrnácti žáky třetího a čtvrtého 

ročníku vyučuje paní Jana Baudyšová.  

 

 Ve školní družině, kterou využívají téměř všechny děti, pracuje nová paní 

vychovatelka Radka Filipi. Paní Filipi zároveň vyučuje několik hodin prvouky a 

tělesné výchovy. Má zkušenosti s prací na počítači a závodně hrála stolní tenis. 

Věříme, že tyto její kvality budeme moci s dětmi využít.  
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 Na škole od října začnou probíhat zájmové kroužky: informatika, hra na flétnu, 

angličtina, stolní tenis - sportovní hry, reedukace - náprava vývojových poruch. V 

letošním roce budou s keramikou děti pracovat v hodinách výtvarné výchovy a 

pracovních činností. 

 

 I když je teprve září, naši žáčci se zúčastnili divadélka „Sedmero krkavců“ v 

mateřské škole, vystoupení taneční skupiny OLIVER v Hankově domě a na začátek října 

plánuje školní družina výlet do České Skalice do muzea Boženy Němcové, kde se děti 

budou moci seznámit se zpracováním lnu, výrobou látek a oblečení. Děti si vše 

osobně vyzkouší a se svými výtvory se doma pochlubí. I tento rok v zimě budou děti 

o tělesné výchově využívat zimního stadionu ve Dvoře Králové n. L. k bruslení a na 

jaře je čeká plavecký výcvik. S dětmi rádi využijeme všechny kulturní akce pořádané 

v našem okolí a na závěr roku, pro velký úspěch u dětí, nebude chybět několikadenní 

školní výlet. 

 

 I v letošním školním roce budeme úzce spolupracovat s naší mateřskou a se 

speciální internátní školou, neboť i v minulých letech byla tato spolupráce velice 

zdařilá. Velmi dobře se nám spolupracuje také s obecním úřadem, který nám jako 

zřizovatel v mnoha oblastech naší činnosti pomáhá a snaží se nám v rámci svých 

možností vycházet všemožně vstříc. 

 

 Školní výuka v naší základní škole není tak zcela tradiční. Například zvonění 

uslyšíte pouze na začátku výuky, kdy si děti popřejí hezký den. Přestávky mezi 

vyučovacími hodinami si řídí učitel sám. Když je hezké počasí, některé hodiny jako 

je prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti tráví děti v 

přírodě. V hodinách je dětem téměř neustále k dispozici počítačová učebna, kde se 

děti zdokonalují na výukových programech: matematika, český jazyk, prvouka, 

reedukace... Počítače zároveň využívají i k vyhledávání dalších informací, kterými 

si rozšiřují vědomosti probírané při výuce. 

 

 Pořádek v celé budově základní školy, před školou a na školní zahradě 

svědomitě obstarává školnice paní Adéla Vosátková. Mezi její povinnosti patří také 

zajišťování pitného režimu dětí, kterým se nabízí nejen čaj, ale i dotované školní 

mléko. K dispozici jsou ke svačině jogurty.   

 

 Celá školička je vyzdobená draky, spadaným listím a jablíčky, která navozují 

útulnou podzimní atmosféru.  

 

Jsme rádi, že se dětem v naší škole líbí a každý den se těšíme, až se znovu 

uvidíme, naučíme se spolu něco nového a poznáme, co jsme nevěděli. Rodičům 

děkujeme, že zachovávají naší škole přízeň. Věříme, že vás nezklameme.  
Jana Baudyšová 

 

 
Krádeže v budově základní školy 

 
 Jak jste se již jistě doslechli, v letních měsících došlo dvakrát ke vloupání 

do budovy Základní školy v Choustníkově Hradišti. Samozřejmě, že oba případy začala 

ihned šetřit Policie ČR, obvodní oddělení Dvůr Králové n. L., a také byly předány 

pojišťovně. Dnes již známe pachatele, který se ke svému činu částečně doznal, a 

kterým je čtyřiadvacetiletý mladík z Kuksu. Obviněný se tohoto jednání dopustil i 

přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a krádeže v naší 

základní škole nebyly jediné, které při svém tažení i s dalšími dvěma 

spolupachateli - devatenáctiletou slečnou a dvaadvacetiletým kamarádem - stačil 

uskutečnit. 

 

 K prvnímu vloupání došlo 22. 6. 2004, kdy pachatel nezjištěným způsobem vnikl 

do budovy základní školy, kde se mu podařilo najít klíče od tříd, s jejichž pomocí 

z těchto tříd odcizil nejen peníze připravené na školní výlet a další školní 

aktivity, ale také dva radiomagnetofony, jeden starší počítač a dvoje ručičkové 

stopky. Účetní hodnota odcizených věcí činila bezmála Kč 35 000,--. 

 

 Druhé vloupání následovalo 9. 7. 2004 a musíme říci, že takovou drzost nikdo 

neočekával. Pachatel vypáčil a doslova rozštípal protipožární dveře v zadní části 

budovy. Nákup nových dveří a jejich osazení základní školu přišlo na více jak Kč 
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9 000,--! Opět si vzal klíče od tříd a odcizil další počítač v účetní hodnotě přes 

Kč 43 000,--. 

 

 Poté, co policie pachatele zatkla, část ukradených věcí se našla a byly 

základní škole vráceny. Zbytek je samozřejmě v nenávratnu.  

 

 Obecní úřad ve spolupráci se základní školou učinil a ještě učiní vše, co je 

možné, v prevenci podobných zločinů udělat. Velmi dobře však víme, že před zloději 

se nikdy nemůžeme stoprocentně uchránit, a to zvláště v dnešní době, kdy velmi 

znatelně klesá morálka - zvláště mezi mládeží.  
Hana Böhmová 

 

 
Mateřská škola v novém školním roce 
 

 Mateřská škola zahájila nový školní rok s plnou třídou dětí očekávajících 

hodně zábavy i poučení. Zapsáno je celkem 27 dětí, z nichž jich 10 dojíždí z 

Vlčkovic v Podkrkonoší a 4 z Kuksu. 

 

 Během celého roku čeká na děti spousta činností, které jim naše mateřská škola 

nabízí. Mají možnost si hrát s rozmanitými hračkami, rozvíjet své myšlení při 

různých soutěžích, navštěvovat divadla, výstavy a účastnit se exkurzí. 

 

 Několikrát do roka shlédnou děti pohádky hrané profesionály jak přímo v 

mateřské škole, tak v divadle ve Dvoře Králové n. L. Navštíví stanici zraněných 

zvířat v Jaroměři a ZOO ve Dvoře Králové n. L. Při návštěvě hasičů v Trutnově si 

děti prohlédnou moderní techniku a budou moci hasiče pozorovat při cvičení i při 

práci. Připraveno je několik výtvarných a hudebních soutěží, do kterých se mohou 

zapojit podle svých zájmů a schopností. K rozvoji tělesné zdatnosti a otužování 

přispěje určitě předplavecká výuka v Trutnově. Předškolní děti se budou po celý rok 

zábavnou formou připravovat na vstup do základní školy. Vánoce oslavíme návštěvou 

Mikuláše a Barbory s koledami a s bohatou nadílkou. 

 

Věříme, že se děti budou do naší mateřské školky každý den těšit. 
Hana Pištová 

 

 

Základní škola - co se nevešlo 
 

 Jsme velice příjemně potěšeni aktivitou učitelek a žáků naší základní školy, 

kteří během vyučování provedli pečlivou údržbu pomníku I. světové války u dětského 

hřiště a pomníku hraběte Františka Antoníka Sporcka.  

 

 Na téma naší základní školy je třeba na závěr ještě uvést, že i v její 

součásti - ve školní jídelně, dochází od nového školního roku k personálním změnám. 

Vařit dětem, učitelům i důchodcům bude paní Marie Blažková a paní Hana Čížková.  
 

Hana Böhmová 

 

 

 

Internet obce 

 
 Internetové stránky obce změnily svou adresu a nyní je najdete na  

 

www.volny.cz/ch.hrad 
 

 Obecní úřad se snaží tyto stránky průběžně aktualizovat a také doplňovat o 

nové informace. Úvodní hlavní stránka obsahuje letecký snímek obce s číselným 

označením důležitých objektů a firem, o nichž zde najdete i podrobnější informace. 

 

 Aktuální znění obecně závazných vyhlášek je na našich stránkách samozřejmostí. 

Přidali jsme sem však také ke stažení formuláře oznamovacích povinností 

vyplývajících z vyhlášky o místním poplatku za ... odstraňování komunálních odpadů 

http://www.volny.cz/ch.hrad
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a z vyhlášky o místním poplatku ze psů, které si můžete vytisknout a vyplněné 

odevzdat nebo zaslat na obecní úřad. Jedná se o: 

 

- oznamovací povinnost vlastníka rekreačního objektu  

  (místní poplatky za odpady) 

- oznamovací povinnost nároku na osvobození (místní poplatky za odpady) 

- oznamovací povinnost držitele psa (místní poplatky ze psů) 

 

V základních informacích o obecním úřadu jsou mimo jiné k dispozici aktuálně 

také podrobné údaje o hospodaření obce za rok 2003 a o schváleném rozpočtu na rok 

2004. Nově zde naleznete ke stažení formulář žádosti o poskytnutí údajů z 

informačního systému. Zde pouze dodáváme, že pokud žádost nedoručíte na obecní úřad 

osobně a nepodepíšete ji zde před pracovníky úřadu, je třeba ji opatřit úředně 

ověřeným podpisem, aby mohla být vyřízena. 

 

Další novinkou je oddíl „Svazek obcí Plynofikace“, který obsahuje 

identifikační informace o tomto dobrovolném svazku obcí, o jeho organizační 

struktuře, hospodaření, rozpočtech a ke stažení jsou zde i zápisy z veřejných 

jednání výboru svazku. 

 

Na našich stránkách nechybí ani základní informace o historii obce, jednotlivá 

vydání Hradišťských zpravodajů od prosince 2002 a aktuality, kde naleznete výsledky 

voleb. 

 

Doufáme, že naše stránky budete hojně využívat a podpoříte tak naši snahu a 

práci, kterou jejich vytváření a udržování věnujeme. 
Hana Böhmová 

 

Požární ochrana obce 

 

Varovné signály 

 

Od 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jeden varovný signál 

"VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné 

události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál 

může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.  

Grafické vyjádření varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" 

 
 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná 

výstraha", bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků 

(republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící 

nebo vzniklé mimořádné události.  

Kromě zkoušky sirény každou první středu v měsíci, můžete zaznamenat i signál 

"Požární poplach", který i nadále zůstává v platnosti a slouží ke svolávání 

jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 

minuty. Tento není varovným signálem.  

Deset rad jak předejít požáru 

  

1. Nekouřit a nemanipulovat s ohněm a se zdrojem otevřeného plamene (zejména 

zapálenou svíčkou, škrtnutým zapalovačem, samodujnou lampou) na požárně 

nebezpečných místech. 
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Požárně nebezpečných míst je v bytě mnoho. Mělo by být samozřejmostí, že když 

už se v bytě kouří, má se kouřit v určitých vyhrazených prostorách, v klidu a popel 

oklepávat do popelníku. Vždyť od žhavého cigaretového popela může začít doutnat 

např. koberec či vůbec textilie, kam žhavý uhlík zapadl, a podle známého, tzv. 

zákona schválnosti, vyšlehne plamínek až potom, kdy neposedný kuřák opustí byt. 

Také nedohašený popel uložený do plastového odpadkového koše bez uzávěru nebo 

kouření v posteli a následná kombinace spánku se zapálenou cigaretou dokáže 

způsobit své. 

 

Právě tak při večerech se svíčkou bychom měli mít na zřeteli, že svíčka je 

otevřeným plamenem, od něhož by mohly chytnout záclony apod. Konečně by měl každý 

počítat s tím, že někdy dojde k výpadku elektřiny. Hledání náhradního zdroje (např. 

svíčky) za stálého škrtání (a odhazování) zápalek je jednou z možností, jak se 

dočkat brzy záře, z které mít radost nebudeme. Kdo však s takovou možností počítá 

předem a má připravenou baterku, případně i svíčku nainstalovanou v bezpečnostním 

stojanu, ten se podobných následků obávat nemusí. 

 

Zapálená samodujná lampa a další hořáky ponechané jen na malou chvíli bez 

dozoru mohou mnohdy způsobit to, že svůj byt nepoznáte. A ještě jedna poznámka: 

manipulace s hořlavými kapalinami ve své podstatě do bytu vůbec nepatří, i když ji 

někdy nelze vyloučit (použití odlakovače, aerosolové spreje, technický benzín, líh 

apod.). Nepodceňujte nebezpečí a hlavně při práci s těmito látkami v žádném případě 

nekuřte! Pozor na skryté plamínky v karmě, plynových katalytických a infračervených 

kamnech (např. oblíbená kamna Pohoda), apod.! 

   

2.  Udržovat v řádném stavu topeniště, komíny, kouřovody, elektrická a jiná 

zařízení. 

 

V bytě se může nacházet řada tepelných spotřebičů. V našem zájmu je přesvědčit 

se, zda daný spotřebič je instalován v souladu s návodem a požadavky výrobce. U 

starých spotřebičů je třeba počítat s jejich opotřebením. Z těchto důvodů je nutné 

pravidelně kontrolovat samotný stav zařízení, odtahu zplodin hoření (např. 

kouřovodů) a komínů. Komíny musí být řádně omítnuty a pravidelně čištěny odborným 

pracovníkem. Také nezajištěná komínová dvířka mohou umožnit zalétnutí žhavé jiskry 

z komína do půdního nebo bytového prostoru. 

 

Rovněž elektroinstalace, elektrická a jiná zařízení podléhají dle požadavků 

výrobců pravidelným kontrolám a revizím. Pro bezporuchový chod elektrických a 

jiných zařízení to je rada velmi účelná. Domácnosti jsou zaplaveny nejrůznějšími 

(zejména elektrickými) zařízeními a ta nenápadná jiskřička, která z vadného 

přístroje přeskočí a zapálí, se najde poměrně snadno. Není ekonomické vadný 

přístroj dále používat s tím, že je na opravu škoda peněz, že to ještě "jde". 

Eventuální opravy požárem poškozeného či zničeného bytu vyjdou mnohem dráže. Nákup 

neschváleného spotřebiče (elektrické vánoční svíčky, rychlovarné konvice aj.), 

používání starých a opravovaných pojistek se nemusí vždy vyplatit. 

   

3.  Pečovat o to, aby se v blízkosti topenišť a jiných tepelných a jiskrových 

zdrojů nenacházely snadno hořlavé látky. 

 

Na nedodržování této významné zásady doplatilo už mnoho lidí a jistě nechceme 

dobrovolně jejich řady rozšiřovat. Do blízkosti jakéhokoli tepelného zdroje snadno 

hořlavé látky nepatří! Stačí prostý pokus: držet ruku několik málo centimetrů od 

teplometu nebo podobného zdroje. Velmi brzy ruku odtáhneme. Je-li však na místě 

ruky neživý předmět, např. papírová krabice, oblečení, lahvička acetonu, krabička 

se syntetickým lepidlem, co se stane? A nebudeme-li právě při tom? Hasiči by mohli 

vyprávět o lidech, jejichž neopatrné jednání v tomto směru bylo v rozporu nejen s 

protipožárními právními zásadami, ale možno říci v rozporu s pudem sebezáchovy, 

který je vlastní všem živým tvorům. Nejsou to jen staří lidé, kteří už pro jistou 

omezenost pohybu mají rádi všechno při ruce, a dosti často právě u topenišť, jsou 

to i lidé mladí a středního věku, kteří jednají po této stránce někdy v rozporu se 

zdravým rozumem, ať již z roztržitosti, omylem, mechanicky - myšlenkami těkají 

někde jinde. Také používání hořlavých kapalin k rozdělávání ohně se řadě lidí 

vymstilo.  

  

4.  Neponechávat nikdy bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické a plynové 

vařiče a jiné podobné spotřebiče, tedy zejména teplomety, elektrické radiátory 
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nevybavené bezpečnostní pojistkou, různé infrazářiče, počítače, televizory, 

rychlovarné konvice apod. 

 

Kdyby každý dodržoval právě toto ustanovení, ubylo by hasičům hodně práce. 

Jinak řečeno, právě prohřešky proti uvedenému příkazu jsou velmi častou příčinou 

požárů vůbec, a nejen bytových. Sem patří i hospodyně, co šly na nákup a nechaly na 

žehlicím prkně zapnutou žehličku nebo na plotně bublat v příslušných nádobách 

vařící se oběd, nebo obojí. Sem patří i muž, co si nechal zapnutý teplomet, aby měl 

teploučko až se vrátí domů, nebo který jej zapomněl vypnout, protože myslí na 

vážnější věci, než věc tak triviální, jako teplomet. Lze zobecnit, že vždy jde o 

ponechání volného plamene, což je samo o sobě nebezpečné. Vždyť náhlý průvan může 

snadno zhasit např. plynový sporák, zapnutý na sporo, ale plyn uchází dál. Např. v 

důsledku tepelné degradace, kdy se u materiálu ponechaného delší dobu v dosahu 

tepelného zdroje sníží zápalná teplota, předmět začne doutnat a posléze hořet. Bylo 

by možno uvádět další příklady, bohužel vesměs všechny z praxe. V dnešní době 

vzniká řada požárů v důsledku zapnutého elektrického spotřebiče ponechaného v tzv. 

pohotovostním režimu. Ne vždy se vyplatí vypnout zařízení pouze dálkovým ovladačem 

nebo ponechat počítač v režimu spánku. Je nasnadě, že podobná věc se může přihodit 

i za naší přítomnosti, jenže pak si ji (zpravidla) včas všimneme a obvykle máme čas 

zařídit potřebné.  

 

5.  Dbát o správné vysypání popela a jeho ukládání na bezpečných místech, do nádob 

k tomu určených. 

 

Kam vlastně dáváme ty použité obaly, papírové i ze syntetických hmot, PET 

lahve, lahvičky se zbytkem hořlavých kapalin, různé spreje, zbytky laků, 

syntetických lepidel atd.? A kam sypeme popelníky obsahující popel z cigaret (např. 

po odchodu návštěvy)? Dáváme papírové zbytky do sběru, ale nechodíme s každou 

krabičkou zvlášť - kam se vše prozatím ukládá? Nevytváříme v koutě bytu potenciální 

požární nebezpečí? Popel uložený v nevhodné, neuzavíratelné nádobě je častým 

zdrojem vzniku požáru. 

  

6.  Pečovat o řádný dozor nad dětmi a o to, aby jim byl zamezen přístup k zápalkám 

a k jiným hořlavým předmětům a látkám. 

 

Nechte dětem přístup k lékům, pravděpodobně se otráví, umožněte jim hru se 

zápalkami, pravděpodobně zapálí! Závažnost je v tomto případě o to větší, že malé 

děti jsou nejen za příhodných okolností potenciálními žháři, ale jsou bohužel často 

tragickou obětí své nerozvážné hry. Děti nemohou posoudit následky svého jednání, a 

proto jsou také nesvéprávné, resp. v pozdějším věku jen omezeně svéprávné. Za 

jejich činy však ručí rodiče, kteří odpovídají za škodu, kterou jejich děti požárem 

způsobí. Kolik požárů bytů vzniklo v době, kdy se rodiče zdržovali v obývacím 

pokoji u televizoru, zatímco jejich děti založily oheň v dětském pokoji. Co teprve, 

jsou-li ponechány samy doma. Jen lidé pracující na rozborech požárů vědí, jak 

mnohdy k tragédii stačila malá chvilka, jen co si matka zaběhla koupit naproti přes 

ulici mléko a rohlíky. Neponechávejte zápalky, zapalovače v dosahu dětí. Je praxí 

prověřeno, že v případě bytového požáru mají zvláště malé děti tendenci se skrýt. 

Apel zvláště na rodiče, kteří by vtrhli do zakouřeného bytu a marně hledali své 

děcko nebo děti. Velmi pravděpodobně jsou někde ve skříni, v bedně na peřiny, pod 

postelí a pod. Hasiči mají tuto zkušenost a nacházejí ustrašené děti v podobných 

skrýších se suverénní jistotou - pokud ovšem není již pozdě, neboť nejen plamen, 

ale i kouř zabíjí. 

 

7.  Dbát o zvýšenou opatrnost při uskladňování látek majících sklon k 

samovznícení, neuskladňovat je v nadměrném množství, občas je překládat a 

větrat. 

 

Hasiči by mohli vyprávět, co všechno někteří lidé doma skladují z jakýchkoli 

důvodu. Jsou byty, které při požáru prozradí, že jde vlastně o hořící skladiště 

chemikálií, výbušnin apod. Jednoduše řečeno, i v podmínkách moderního bydlení máme 

leckdy doma různé hmoty, na něž by se tento příkaz mohl hodit. Také různá plastová 

obložení stropů a stěn nepřidají hasičům na klidu a vážně mohou ohrozit váš únik z 

hořícího bytu. Nehledě na skutečnost, že téměř všechny zařizovací předměty v 

domácnosti jsou v provedení z plastických hmot, které při tepelném působení požáru, 

vyvíjí značné množství jedovatého kouře. 
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V kůlnách a dřevnících není vznik požáru v důsledku používání nátěrových hmot 

na bázi fermeží a nitrocelulózy ničím výjimečným. Uložení těchto látek v například 

plechové skříni je rovněž na místě. Malá nádobka způsobí zpravidla menší škody.  

  

8.  Uskladňovat nehašené vápno, vápenatá, dusíkatá a fosforečná hnojiva jen na 

suchých místech tak, aby k nim nemohla vniknout voda, a mimo dosah hořlavého 

materiálu (sena, slámy). 

 

Tepelná reakce vyvolaná stykem některou z těchto látek s vodou a vlhkostí vede 

často ke vzniku požáru. Ukládejte proto nehašené vápno a další nebezpečné látky 

mimo dosah hořlavých materiálů. 

  

9.  Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a dvorech. 

 

Už jste někdy potmě bloudili bytem? A co teprve, když hasič při zásahu 

prochází pro něj neznámým prostředím a nevidí v důsledku kouře ani na krok. 

Udržujte proto volný přístup na půdách, ve sklepích a dvorech. Hořlavé nebo výbušné 

látky ukládejte v přízemních prostorách budov. Nezarovnávejte hlavní uzávěry vody, 

plynu a elektroinstalace. Nikdy nevíte, kdy je bude potřeba vypnout. 

   

10.  Dbát o zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v topném období, v době žní a 

v době sucha. 

 

Hasiči mají svůj, ne-li stoletý, tedy jistě dlouholetý, dalo by se říci 

zkušenostní kalendář, kde je psáno: "Jakmile nastanou mrazy, zvýší se počet požárů 

způsobených od topidel, komínů a kouřovodů!" Můžeme si zajisté přitápět, ale 

opatrně! Zejména pozorně sledujeme, zda se ve směru tepla sálajícího z tepelného 

zdroje nenalézají předměty, které dříve či později mohou vzplanout. Zde se 

předvídavost vyplácí a rozhodně je lépe bezpečnost snad trochu přehnat, než ji 

vůbec opominout. Přesvědčilo se o tom již mnoho lidí. 

 

Každé zakládání ohňů preventivně nahlaste na příslušnou ohlašovnu požárů -  

nyní nově na operační středisko Hasičského záchranného sboru v Trutnově (tel.: 

499 848 411). Pálení provádějte nejméně ve dvou a prostor pálení řádně zabezpečte. 

Rovněž možnost spojení telefonem nebo jiným zařízením není jistě na škodu. Při 

provádění těchto prací postupujte obezřetně a vždy mějte v dosahu vhodné množství 

hasiva. 

 
 Hana Böhmová - zdroj internetové stránky hasičského záchranného sboru 

 

 

 

Novinky pro samostatně hospodařící rolníky 
 

 Naším vstupem do Evropské unie vešel v účinnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým 

se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Tato novela přináší především nové 

povinnosti samostatně hospodařícím rolníkům, kteří svou výdělečnou činnost 

provozují na základě osvědčení vydávaných do dubna 2004 naším obecním úřadem.  

 

Od května převzal evidenci rolníků Městský úřad ve Dvoře Králové n. L., odbor 

živnostenského úřadu (tel.: 499 318 143). Osvědčení o zápisu do evidence samostatně 

hospodařících rolníků sice platí ještě 5 let od nabytí účinnosti této novely, ale 

fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto 

zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být uložena 

pokuta až do výše Kč 200 000,--. 

 
Z přechodných ustanovení novely vyplývá, že za zemědělského podnikatele se 

považuje samostatně hospodařící rolník, pokud se ve lhůtě do 1 roku (tj. do 1. 5. 

2005) zaeviduje na Městském úřadu ve Dvoře Králové n. L., který tuto 

„přeregistraci“ provádí v uvedené lhůtě bezplatně.  

 

K zaevidování zemědělského podnikatele - tedy k „přeregistraci“ je třeba 

doložit, že jste bezúhonní, a to výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší 

tří měsíců, a odborně způsobilí. Odbornou způsobilost splňujete, pokud máte střední 

odborné vzdělání v některém zemědělském oboru, veterinářství a veterinární 

prevenci, anebo úplné střední vzdělání se zaměřením na zemědělství, případně jste 
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absolvovali akreditovaný rekvalifikační kurz zaměřený na výkon obecných 

zemědělských činností v rozsahu minimálně 150 hodin nebo pokud prokážete, že máte 

praxi v zemědělském podniku po dobu nejméně 5ti let. Živnostenský úřad nás také 

informoval, že můžete doložit i daňová přiznání za pět let, ze kterých bude 

vyplývat, že jste zemědělskou činnost provozovali.  

 

Příslušné formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu ve Dvoře Králové n. L. 

Žádost o výpis z rejstříku trestů si můžete podat přímo na našem úřadu (je třeba 

přiložit kolek v hodnotě Kč 50,--).  
Hana Böhmová 

 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
 

 Ve dnech 11. a 12. června 2004 se v kulturním sále, který se stal volební 

místností, konaly první volby do Evropského parlamentu v historii naší vlasti. Ze 

473 oprávněných voličů se jich k těmto volbám dostavilo 98, což je pouhých 20,72 %. 

 

Strana Počet platných 

hlasů 

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté; Koalici tvoří: 

Evropští demokraté, SNK sdružení nezávislých 

10 

 

Česká strana sociálně demokratická 11 

Národní koalice; Koalici tvoří: „Národní strana“, Česká strana 

národně sociální 

3 

Občanská demokratická strana 21 

Strana zelených 4 

Strana občanů republiky České 1 

Masarykova demokratická strana 2 

Dělnická strana 1 

Balbínova poetická strana 1 

Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě; Koalici tvoří: Hnutí 

samosprávné Moravy a Slezska, Moravská demokratická strana 

1 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3 

Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a 

PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET 

1 

Strana zdravého rozumu 2 

Unie liberálních demokratů; Koalici tvoří: Unie svobody - 

Demokratická unie, Občanská demokratická aliance, Cesta změny, 

Liberální reformní strana 

1 

Komunistická strana Čech a Moravy 26 

Nezávislá iniciativa (NEI) 1 

Republikáni Miroslava Sládka 1 

NEZÁVISLÍ 8 

 

Celkem                98 

 
Hana Böhmová 

 

Volby do zastupitelstev krajů 
 

 Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 5. a 6. listopadu 2004 a to v 

pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností 

bude i tentokrát kulturní sál v obecním domě č. p. 79. 
Hana Böhmová 

 

 

Český svaz žen v Choustníkově Hradišti 
 

 Chtěla bych svým článkem zveřejnit práci našich žen v obci. Naše organizace 

Český svaz žen Choustníkovo Hradiště se celoročně stará o pomník padlých hrdinů na 

místním hřbitově. Jeho členky uklízí celoročně kolem pomníků, vysazují květiny do 

nádob, odstraňují ostříhané větvě ze živého plotu a tújí, z jara provádí postřik 

proti plevelům a na podzim uklízí spadané listí. 

 

http://www.cibulka.net/
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 Každý rok dává svaz žen obecnímu úřadu finanční dar ve výši Kč 500,-, který je 

využit ve prospěch uspořádání dětského dne. Nezapomínáme ani na své členky, které 

se dožívají 70ti let a více, a které u příležitosti Mezinárodního dne žen 

obdarováváme květinami.  

 

 Své výroční členské schůze pořádáme v místní restauraci, abychom mohly členkám 

zaplatit pohoštění. Členské schůze potom projednáváme v krásném prostředí přírody v 

„Gruntě“ u rybníků, které spojíme s „opékačkou“. Ženy se těší na pěkné počasí, 

abychom se mohly sejít a v této uspěchané době si našly čas na sebe.  

 

Na jaře jsme byly na výletě na krásné výstavě květin u „Starkla“ a naše ženy 

se zapojují také do cvičení v obci a ve Dvoře Králové n. L. v Hankově domě.  

 

 Děkuji všem, kdo si tyto řádky přečetli. 
Hana Dušková, předsedkyně ČSŽ 

 

 
 

Knihovna obce 

 
 Upozorňujeme občany a návštěvníky obecní knihovny, že byla v knihovně 

stanovena nová otevírací doba: 

 

každé pondělí od 15:30 do 17:30 
Hana Böhmová 

 
 

Cvičení v kulturním sále 

 
 Jakmile budou dokončeny opravy v přízemí kulturního sálu, bude opět, 

pravděpodobně začátkem října, pokračovat cvičení dospělých a dětí. Cvičení je 

zajištěno pro všechny zdarma a srdečně zveme i nové zájemce, mezi kterými nemusí 

chybět ani muži!  

 

PONDĚLÍ 18:30 - 19:30 dospělí   (cvičitelka Miluše Hlaváčková) 

STŘEDA 18:30 - 19:30 dospělí   (cvičitelka Miluše Hlaváčková) 

PÁTEK  17:00 - 18:00 děti od 10 let (cvičitelka Ladislava Sýkorová) 

  18:30 - 19:30 dospělí  (cvičitelka Ladislava Sýkorová) 

 

 K dispozici jsou overbally, step bedýnky, posilovací náčiní a tyče, které 

využijete při aerobiku, tanečním aerobiku, protahování i posilování. Náročnost a 

druh cvičení se přizpůsobuje přání účastníků a jejich fyzickým možnostem. 

 
Ladislava Sýkorová   

 

Kulturní a společenské akce v obci 

 

 ČARODĚJNICE  30. 4. 2004 

 

 V páteční jarní podvečer se pod dohledem maminek - organizátorek u rybníků v 

„Gruntu“ sešlo asi šedesát dětí, které v kostýmech čarodějnic (čím ošklivější - tím 

lepší) přišly využít povolení 

nízkých přeletů nad obcí na 

koštěti. 

 

 Toto povolení bylo uděleno 

ředitelce základní školy hned ráno, 

kdy se již vystrojení žáci a 

učitelky ve svých ohyzdných 

čarodějnických podobách mohli volně 

pohybovat po obci a provozovat 

čarodějnické reje a neplechy. 

Vzhledem k bezvadnému chování 

čarodějnic a čarodějů v průběhu 

celého roku, neměl obecní úřad 
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proti této jednodenní výjimce žádných námitek.  

 

 Každý čaroděj a čarodějnice, která se dostavila na sraz v „Gruntu“ v 

příslušném úboru a se ctí se vypořádala se stezkou odvahy, obdržela diplom za účast 

na tomto reji čarodějnic. Proběhla také soutěž o nejkrásnější čarodějnici, která 

přinesla vrásky na čela porotcům, protože výběr byl opravdu těžký.  

 

 Vatra byla pod kontrolou sboru dobrovolných hasičů a členové rybářského 

kroužku zajistili občerstvení. Děti i dospělí se dobře bavili až pozdě do noci.  

  

 DĚTSKÝ DEN  28. 5. 2004 

 

 Rok se s rokem sešel a opět přišel čas, aby obecní úřad ve spolupráci s týmem 

maminek, uspořádal dětský den. Tentokrát byl pro děti vybrán pátek, a tak se hned 

po skončení školy sešly na dětském hřišti, kde pro ně byl připraven dětský program 

od profesionální Agentury VOSA z Trutnova. Děti si zatancovaly a zúčastnily se 

tradičních soutěží, kde za vítězství i účast dostaly sladké odměny. Velká fronta se 

u stánku VOSY vytvořila po skončení programu, kdy se začaly prodávat nafukovací 

balónky všemožných tvarů a barev. 

 

 U prodejny potravin byla zdarma pro všechny připravena zmrzlina, která šla na 

odbyt, ačkoliv počasí bylo spíše zachmuřené a ne zrovna teplé. Drobné přeháňky 

přišly až k večeru a naštěstí nezkazily celý den. 

 

 Od rána po obci jezdil motorový vláček, který provedl okružní jízdu s dětmi z 

mateřské, základní i speciální internátní školy. A právě tento vláček postupně 

odvážel děti z dětského hřiště k rybníkům v „Gruntu“, kde už byly organizátorkami 

připraveny další soutěže, vyhrávala hudba a i kuřata připravená ve školní jídelně 

velmi rychle mizela.  

 

 Kluci se nemohli odtrhnout od střílení vzduchovkami a pravděpodobně sotva 

postřehli i jiné připravené aktivity. Novinkou letošního roku byli dva poníci, na 

kterých se děti vozily a fronta se u nich tvořila dlouho do večera.  

 

 Při této příležitosti děkujeme nejen organizátorkám, ale také všem sponzorům, 

jejichž příspěvky finanční i věcné pomohly obci tento den uspořádat: 

 

MUDr. Jiří Záplata 

Ladislav Honsnejman 

Vladimír Křížek 

MUDr. Vlasta Chroboková 

MALUS, s. r. o. 

Rýcholka, s. r. o. 

KOKAM H + H, s. r. o. 

Ladislav Černý 

Milan Kejzlar 

Hana Dušková 

MUDr. Lubomír Jadrný 

Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště 

Český svaz žen Choustníkovo Hradiště 

Milan Petera 

Jana Kučerová 

 

  

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  4. 6. 2004 

 

 V první červnový pátek připravil Sbor pro občanské 

záležitosti obce Choustníkovo Hradiště vítání občánků.  

 

 Pan starosta spolu s předsedkyní sboru paní Helenou 

Senetovou přivítal ve slavnostním projevu nové občany do 

naší obce: 

 

 Marii Mazáčovou  nar. 15. 5. 2003 

 Martina Vránu  nar. 15. 9. 2003 

 Ondřeje Hlavatého  nar. 24. 11. 2003 

 Nikol Maršíkovou  nar. 7. 4. 2004 

a Martina Dobroviče  nar. 11. 4. 2004 

  

 Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky 

Jany Baudyšové si pro děti, maminky, tatínky, sourozence a 

další přítomné připravily program plný písniček a hry na 

flétnu. 
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 2. SETKÁNÍ VLASTENECNÉHO SDRUŽENÍ 26. 6. 2004 

 

 Klub českého pohraničí Královéhradeckého kraje uspořádal již druhé vlastenecké 

setkání, které se konalo u památníku obětí II. světové války na novém hřbitově. 

Krajská rada KČP se touto aktivitou snaží založit tradici, která bude připomínat 

oběti a události II. světové války na pomezí okupovaného pohraničí.  

 

 Setkání se zúčastnilo asi 120 lidí, ale bohužel z Choustníkovo Hradiště téměř 

nikdo. Váženým hostem KČP se stal hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel 

Bradík. Naši obec zastupoval starosta obce, který k programu přispěl uvítacím 

projevem, ve kterém připomenul nejdůležitější události vztahující se ke vztyčení 

unikátního monolitu. Přítomní si mohli také prohlédnout výstavu dokumentů z let 

Mnichova a II. světové války.  

 

 V kostele Povýšení sv. Kříže byla pro účastníky setkání připravena ukázka 

varhanní hudby, které se ujal pan Jan Láska.  

 

 

 VÝLET DO LIBERCE  21. 8. 2004 

 

 Obecní úřad naplánoval a zorganizoval na předposlední srpnovou sobotu 

celodenní výlet pro občany do Liberce, jehož součástí měla být i návštěva 

Bozkovských jeskyní a večerní prohlídka státního hradu Lemberk. Tento výlet měl 

navázat na úspěšný výlet do Prahy v loňském roce a založit tak v obci novou 

tradici. Bohužel zájem byl mizivý, a proto musel být výlet zrušen, což nás velice 

mrzí. 

 

 SVATBA 26. 8. 2004 

 

 Ve čtvrtek 26. srpna v 11 hodin se v obřadní síni obecního úřadu konal 

svatební obřad. Slib manželský zde složili slečna Lucie Čelišová a pan Jan Holec.  

 

 Obřad byl uspořádán ve spolupráci s 

pracovnicí matriky ve Dvoře Králové n. L. 

a pan starosta tak již měl podruhé v 

novodobé historii úřadu příležitost 

přednést svatební projev a požádat 

snoubence nejen o slib manželský, ale 

také o výměnu prstýnků a první 

novomanželské políbení. 

 

 Ještě jednou si dovolujeme za celý 

obecní úřad popřát hodně štěstí a 

spokojenosti v manželském soužití, 

abychom se tu po letech mohli opět sejít 

k oslavě stříbrné, zlaté nebo diamantové 

svatby. 

 

 

 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  28. 8. 2004 

 

 Poslední prázdninovou sobotu obecní úřad ve spolupráci s aktivními maminkami 

uspořádal pro děti tradiční loučení s prázdninami, které se konalo od pěti hodin 

odpoledne u rybníků v „Gruntu“. Nechyběly drobné soutěže, kde novinkou bylo lovení 

píšťalky v lavóru s vodou, opékání vuřtů a přetahování lanem. Oproti minulým letům 

bylo loučení pojato mnohem skromněji. 

 

 Sponzorským darem na tuto akci přispěl pan Jan Holec. 

 

 Děkujeme všem, kteří svým dílem dobrovolné práce přispěli ke kulturnímu a 

společenskému životu v naší obci a věříme, že nám i nadále zůstanete nápomocni a že 

mezi sebe přitáhnete i další nadšence. 
 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 
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Opět se setkáme ve Vlčkovicích 
 

Tak jako v minulých letech, i tento rok obce Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice 

v Podkrkonoší uspořádají společné setkání důchodců a to v 

 

sobotu 6. listopadu 2004 od 18:00 hodin. 
 

Navážeme tak na již vzniklou tradici našich setkání. Tentokrát přijedou svým 

příznivcům zazpívat populární zpěváci paní Yvetta Simonová, pan Richard Adam a paní 

Anina Princová s orchestrem Jiřího Sládka. Paní Anina Princová u nás již jednou 

vystupovala v rámci vystoupení Josefa Zímy.  

 

 Pokud vše dobře dopadne, přijedou tentokrát i senioři se Stanovic, neboť 

starosta obce projevil zájem o naše setkání. Doufáme, že se do sálu ve Vlčkovicích 

v P. všichni vejdeme. 

 

 Po pořadu paní Simonové „HVĚZDY NESTÁRNOU“ bude přítomným podáno malé 

občerstvení a pak již bude následovat taneční zábava při dechové hudbě.  

 

 Spojení pro zájemce bude zajištěno opět autobusem a odjezd od obecního úřadu 

bude v 17:30. 

  

 Těšíme se, že se setkání vydaří stejně jako v minulých letech a všechny 

důchodce srdečně zveme. Věříme, že se přidají i ti, kteří dosud váhají. Příprava dá 

přece jen dost práce a tak nás velmi potěší, když se vše podaří a vaše účast bude 

hojná. 
Vratislav Vopálka 

 

Průzkum potřebnosti sociálních služeb 
 

 Město Dvůr Králové n. L., odbor sociálních věcí, nás požádalo o zmapování 

konkrétních potřeb našich občanů v oblasti poskytování sociálních služeb.  

 

 Žádáme Vás proto, abyste v případě, že o níže uvedené sociální služby budete 

mít zájem, vyplnili přiložený anketní lístek a doručili jej na obecní úřad, 

případně vhodili do poštovní schránky na jeho budově.  

 

Dle takto získaných informací vyhotoví město kalkulaci provozních nákladů na 

pečovatelskou službu, na jejímž základě stanoví ceny služeb pro naše občany a výši 

příspěvku obce na pečovatelskou službu z rozpočtu.  

 

Předem vám děkujeme za spolupráci. 
Hana Böhmová 
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ANKETNÍ LÍSTEK - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Orientační ceník Pečovatelské služby zřizované Městem Dvůr Králové n. L. za účelem 

zmapování konkrétních potřeb obyvatel obcí 

 

Přehled poskytovaných služeb Ceny platné pro 

občany města 

DKnL 

Max. ceny podle 

vyhlášky č. 

182/1991 Sb. 

Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti 

příjemce 

bez úhrady bez úhrady 

Doprovod na vyšetření, doprovod při krátkodobém 

pobytu mimo domov, pomoc při denních zájmových 

či pracovních aktivitách 

Kč 40,--/hod Kč 45,--/hod 

Jednoduché ošetřovatelské úkony (výměna plen, 

podávání léků) 

Kč 15,--/den Kč 15,--/den 

Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, 

pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, při 

použití WC 

Kč 15,--/úkon Kč 25,--/úkon 

Donáška nebo dovoz oběda Kč 8,-- Kč 17,-- 

Nákupy, nutné pochůzky Kč 15,--/úkon Kč 30,--/úkon 

Práce spojené s udržováním domácnosti Kč 50,--/hod Kč 60,--/hod 

Praní prádla, žehlení Kč 25,--/kg Kč 50,--/kg 

Pedikúra Kč 50,--/úkon Kč 80,--/úkon 

Dohled od 6 do 22 hod. 50,--/hod Kč 50,--/hod 

Příprava a podání stravy Kč 40,--/hod Kč 40,--/hod 

Topení v kamnech, vynesení popela, čištění 

kamen, donáška uhlí nebo dřeva 

Kč 15,--/úkon Kč 20,--/úkon 

 

Prosíme, aby zájemci o některé z výše uvedených sociálních služeb škrtli ty, o 

které zájem nemají. Budeme rádi, pokud u výkonů, které Vás zajímají, uvedete další 

informace jako je například četnost v týdnu, jakou budete požadovat, rozsah apod. 

 

 

Rok narození: .........   MUŽ  -  ŽENA  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================================================== 

Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými 

články přispěli: Jana Baudyšová, Hana Pištová, Hana Dušková, Ladislava Sýkorová, Vratislav Vopálka a 

Hana Böhmová. 

 

 

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

odpovídají autoři. 

 

Uzávěrka 24. září 2004 

 


