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Úvodní slovo starosty obce - ohlédnutí se za rokem 2004 
 

 

Vážení občané a čtenáři, 

 

 ačkoliv konec roku 2004 je již dávno minulostí a jaro je v plném proudu, 

dovolte mi v tomto prvním letošním zpravodaji ještě drobné ohlédnutí.   

 

 Nemohu nevyužít této příležitosti a nevrátit se k uplynulému roku v obci. 

Musím si přiznat, že cítím určité uspokojení nad množstvím odvedené práce. Ujišťuji 

vás ale, že mne to nesvádí k usnutí na vavřínech, ba právě naopak. Toto uspokojení 

plyne především z nových cílů, nápadů a výzev, které se stále rojí a nedovolí nám 

zastavit se na mrtvém bodě.  

 

 Bohužel, peníze jsou vždy až na prvním místě. Mít neomezený rozpočet je mým 

snem (a věřím, že nejen mým) již od začátku mého působení na postu starosty obce. 

Již mnohokrát jsem ve svých vystoupeních na jednání rady a zastupitelstva obce 

hovořil o tom, jak obtížné je ze stávajících příjmů zajistit nejen běžné výdaje 

obce, ale především její další rozvoj a investice. Často cítíme, že je příliš mnoho 

palčivých problémů, které si vyžadují okamžité řešení, ale prostě na ně nezbývá. Je 

velkou zodpovědností všech členů zastupitelstva snažit se najít řešení ač mnohdy 

pouze kompromisní. Místo abychom řešili, mám-li být konkrétní, například stav 

místních komunikací razantní investicí v objemu několika milionů, musíme se smířit s 

provizorním záplatováním na většině míst v obci a kompletními rekonstrukcemi pouze 
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krátkých úseků. A možná mi ani neuvěříte, že i toto záplatování nás stojí každoročně 

nemalé prostředky. 

 

 Nechci být ale nijak pesimistický. Chci Vás pouze ujistit o kvalitách Vašich 

zastupitelů, kteří k hospodaření obce přistupují velmi uvážlivě a jejichž spolupráce 

si velmi vážím. A především díky této jejich odpovědné práci se nám úspěšně daří 

spravovat všechny záležitosti obce a přitom krůček po krůčku naplňovat naše plány, 

které jsme si vytyčili ve volebním programu. 

 

 Nemohu ale nezmínit skutečnost, která se jistě v mnoha oblastech dotýká i Vás. 

Jedná se o nepřehledné a stále narůstající množství právních předpisů a nařízení, ve 

kterých se, což si zcela bez obav připouštím, orientujeme jen stěží. S tím je ale 

také spojený nárůst stále složitější a rozsáhlejší administrativy, která se v mnohým 

případech rozhodně nedá nazvat efektivní ani přínosnou. Naše kroky v zájmu rozvoje 

obce jsou tak z časového hlediska bohužel často delší, a i my se potácíme v 

papírovém houští bezpočtu úředních úkonů. I to jeden z důvodů, proč některé 

rozsáhlejší akce plánované již v roce 2004 musely být přesunuty do příštího roku. 

  

 Za této situace si mnohdy s nostalgií vzpomenu na zaniklé okresní úřady, kde 

se nám vždy dostalo odborné pomoci. Tím vůbec nechci negativně hodnotit chování 

pracovníků krajského úřadu, kteří se nám všemocně snaží vyjít vstříc, ale systém je 

již jiný. Osobní přístup k malým obcím, jako je ta naše, zmizel, a ačkoliv nemáme k 

dispozici specializované a odborně vyškolené pracovníky pro jednotlivé odbory, znát 

musíme vše, což si od nás soustavně vyžaduje zvýšené úsilí. 

 

 A tak si dovolím uzavřít toto malé ohlédnutí tím, že jsem přesvědčen, že jsme 

pro naši obec udělali, co bylo v našich silách a v této práci budeme i nadále se 

stejným úsilím pokračovat. Uvítáme a potřebujeme také znát vaše názory, podněty, 

připomínky a slušnou a konkrétní kritiku.  

 

 Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali těmto řádkům a ať se nám všem 

dobře žije v našem Choustníkově Hradišti. 

 
Vratislav Vopálka, starosta obce 

  

   

Nejdůležitější události v hospodaření obce v roce 2004 
 

 Obec si na rok 2004 podala čtyři žádosti o poskytnutí dotací z programu obnovy 

venkova a dvěma těmto žádostem bylo vyhověno. 

 

 Na opravu budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice jsme obdrželi dotaci ve 

výši Kč 106 000,--. Oprava proběhla v celkovém objemu Kč 244 613,-- a byla provedena 

hydroizolace zdiva chromniklocelovými plechy, oprava venkovních drenáží a odvedení 

dešťové vody mimo zdivo budovy, natřena byla okna a opraveny venkovní a vnitřní 

omítky, které budou v letošním roce ještě dokončeny.  

 

 Na II. etapu oprav přízemí obecního domu č. p. 79, tj. na zprovoznění dvou 

místností vedle kulturního sálu - dnešní klubovny, obec obdržela dotaci ve výši Kč 

25 000,--. I přes tuto nízkou částku se rada obce a potažmo zastupitelstvo obce 

rozhodlo provést opravy v plném plánovaném rozsahu, které v celkové výši obnášely Kč 

269 681,50. Vyměněna a opravena byla okna, vnitřní omítky včetně vymalování, 

vyměněna podlahová krytina, elektroinstalace, vnitřní kanalizace, vnitřní topení 

včetně rozvodů a vodovod včetně zařizovacích předmětů.  

 

 Dále jsme úspěšně žádali o dotaci z grantu Královéhradecké kraje na 

projektovou dokumentaci kanalizace a vodovodu ve výši Kč 44 000,--. Projektová 

dokumentace za Kč 63 070,-- řešila výstavbu kanalizačního řadu a prodloužení 

vodovodního řadu k pozemkům na konci "Kouhoutovské ulice", kde je plánována 

individuální výstavby rodinných domů. 

 

 Stejně úspěšně dopadla i naše žádost o dotaci z grantu Královéhradeckého kraje 

na vypracování povodňového plánu. Dotaci jsme obdrželi ve výši Kč 10 000,-- a 

povodňový plán, jehož zpracování je novou povinností vyplývající z právních 

předpisů, stál Kč 15 000,--. 
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 Na závěr roku jsme mimořádně obdrželi také dotaci ve výši Kč 161 900,-- na 

výstavbu kanalizačního řadu v "Kohoutovské ulici". V roce 2004 tak musely na tuto 

výstavbu být vyčerpány prostředky ve výši Kč 200 000,--. Výstavba této kanalizace a 

prodloužení vodovodního řadu nyní pokračuje a bude dokončena nejpozději v listopadu 

roku 2005. 

 

 Obec však dotace pouze nepřijímala, ale také je vydávala: 

 

 - Kč  26 300,--  na provoz občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů  

Choustníkovo Hradiště  

 - Kč  19 300,-- na opravu pomníků u starého kostela 

    občanskému sdružení Komitét pro udržování památek  

z války roku 1866  

 - Kč  17 000,-- na provoz Svazku obcí Plynofikace 

 - Kč   1 100,-- na investice Svazku obcí Plynofikace 

 - Kč 159 816,-- Městu Dvůr Králové n. L. na žáky z naší obce, kteří  

dojíždějí do 5. až 9. ročníků zdejších základních škol 

 - Kč   1 522,-- Městu Dvůr Králové n. L. za výkon přestupkové komise 

 - Kč 584 340,-- na provoz příspěvkové organizace Základní škola, 

    Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov (tj. na provoz  

    základní školy, mateřské školy a školní jídelny) 

 

 Z běžných výdajů nám dovolte zmínit několik nejdůležitějších a 

nejzajímavějších čísel. Podrobné informace o hospodaření obce budou zveřejněny v 

závěrečném účtu, který bude projednáván na příštím jednání zastupitelstva obce. 

 

 - údržba místních komunikací    Kč 252 000,-- 

 - přímé výdaje na provoz vodovodu   Kč 367 000,-- 

 - záležitosti kultury a sportovních aktivit 

   včetně provozu kulturních a sportovních  

   zařízení       Kč 588 000,-- 

 - výdaje na nakládání s odpady   Kč 250 000,-- 

 - provoz zdravotního střediska   Kč  46 000,-- 

 - údržba veřejné zeleně     Kč 103 000,-- 

 - zastupitelstvo obce     Kč 451 000,-- 

 - provoz obecního úřadu (bez oprav budovy) Kč 880 000,-- 

 - ostatní činnosti (pohřebnictví, 

     požární ochrana, veřejné osvětlení, 

      bytové a nebytové hospodářství apod.)  Kč 178 000,-- 

 

 V roce 2004 byly prodány obecní garáže a pozemky za Kč 308 000,--.  

 

 Hospodaření obce se skončilo s přebytkem Kč 1 132 600,-- a stav finančních 

prostředků k 31. 12. 2004 činil Kč 2 892 900,--. 

 
Hana Böhmová 

 

Rozpočet obce na rok 2005 
 

 Podrobné členění rozpočtu obce na rok 2005 je k dispozici k nahlédnutí na 

obecním úřadu nebo ke stažení na našich internetových stránkách. V tomto článku se 

však zaměříme pouze na nejdůležitější plánované příjmy a výdaje obce. 

 

 Obec si na rok 2005 podala tři žádosti o dotace z programu obnovy venkova a 

dosud nemáme k dispozici oficiální rozhodnutí o tom, zda nám některá z nich byla 

přidělena a v jaké výši. 

 

Žádáme tedy o dotace na: 

 

1. na technické zhodnocení místních komunikací.  

Celkový objem investic je plánován ve výši Kč 500 000,-- s tím, že maximální 

výše poskytované dotace je 30 %.  

Rada obce prozatím projednala cenové nabídky na vyasfaltování místní 

komunikace k panu Pitrmanovi a komunikace k panu Maršíkovi. Vybrána byla 
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společnost STRABAG, a. s., která práce provede pravděpodobně v letních 

měsících. 

2.  na opravu střechy budovy mateřské školy a zdravotního střediska č. p. 42.  

Celkový objem oprav je plánován ve výši Kč 100 000,-- s tím, že maximální výše 

poskytované dotace je 50 %. 

3. na obnovu respektive vysázení nové veřejné zeleně. 

Celkový objem nákladů je plánován ve výši Kč 100 000,-- s tím, že maximální 

výše poskytované dotace je 50 %. 

 

 V roce 2005 bude dokončena výstavba kanalizačního řadu a prodloužení 

vodovodního řadu k pozemkům na konci "Kohoutovské ulice", kde je plánována nová 

výstavba rodinných domů. Výstavbu provádí společnost STAVOKA, a. s. Na výstavbu 

kanalizace byla uzavřena smlouva o dílo ve výši Kč 1 219 539,--, z toho v roce 2004 

bylo již proinvestováno Kč 200 000,-- a v roce 2005 bude dle splátkového kalendáře 

zaplaceno Kč 725 000,--. Smlouva o dílo na prodloužení vodovodního řadu byla 

uzavřena na Kč 235 664,--. 

 

 V roce 2005 již byl v souladu se schváleným rozpočtem za Kč 95 200,-- zakoupen 

hlavní vodovodní řad od Zemědělského družstva Vlčkovice v Podkrkonoší. Tento 

vodovodní řad již delší dobu provozujeme a jeho prostřednictvím dodáváme vodu do 

části obce Vlčkovice. Jeho zakoupením tak byly uvedeny do souladu právní vztahy se 

skutečností. 

 

 Obec dále žádá i o dotaci na vybavení obecní knihovny počítačovou technikou 

tak, aby zde mohl být k dispozici zdarma přístup na internet pro veřejnost. V 

případě, že se nám tento záměr podaří z realizovat, budou pochopitelně rozšířeny 

služby knihovny. 

 

  V roce 2005 počítáme také se zahájením plynofikace, která bude realizována 

prostřednictvím Svazku obcí Plynofikace. Obec ji bude financovat formou investičních 

a neinvestičních dotací tomuto svazku, a to v rozpočtu plánovaném objemu Kč 659 

000,--. Vzhledem k tomu, že obec nemá na plynofikaci dostatek finanční prostředků, 

bude ručit a prostřednictvím svazku splácet úvěr, který si Svazek obcí Plynofikace 

vezme. 

 

 Pro příspěvkovou organizaci Základní školu (ZŠ, MŠ a ŠJ) byla schválena v 

rozpočtu dotace ve výši Kč 564 700,--.  

 

 V roce 2005 rozpočet obce počítá také s prodejem obecních pozemků určených pro 

individuální výstavbu na konci "Kohoutovské ulice" a to v objemu Kč 655 800,--. 

Tento příjem byl do rozpočtu zapracován ještě před rozhodováním o podmínkách 

prodeje, a proto je počítáno s nižším příjmem, než jaký ve skutečnosti bude v 

případě prodeje za Kč 200,--/m2. 

 

 Rozpočet obce byl jako vždy zpracováván s přihlédnutím k zásadám opatrnosti, 

kdy příjmy byly podhodnocovány a výdaje nadhodnocovány. Zastupitelstvem obce byl 

schváleny rozpočet o objemu na straně příjmů i výdajů ve výši 7 634 630,-- schválen 

23. 3. 2005. Celkový objem příjmů zahrnuje i převod zůstatku finančních prostředků z 

roku 2004 ve výši 2 892 900,-- a celkový objem výdajů obsahuje rozpočtovou rezervu 

ve výši Kč 750 480,--. 

 
Hana Böhmová 

 

 

Záměr prodeje obecních pozemků 

 
Na základě usnesení č. 5 Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště ze dne 23. 

března 2005 zveřejňujeme záměr prodeje čtyř částí (621/20 o výměře 957 m2, 621/21 o 

výměře 974 m2, 621/22 o výměře 1180 m2 a 621/2 o výměře 1081 m2) pozemkových parcel 

číslo 621/1 a 621/2 v obci a katastrálním území Choustníkovo Hradiště oddělených 

geometrickým plánem číslo 345-12/2004. 

 

Jedná se o 4 pozemky určené k individuální výstavbě rodinných domů na konci 

obce Choustníkovo Hradiště po levé straně komunikace směrem na obec Kohoutov. V 
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současné době probíhá k těmto pozemkům výstavba prodloužení hlavního vodovodního 

řadu a výstavba kanalizačního řadu, kterým budou odváděny vyčištěné odpadní vody z 

domovních čističek. V roce 2005 bude také v blízkosti pozemků vystavěna VČE, a. s. 

nová trafostanice včetně příslušného elektrického vedení. V obci Choustníkovo 

Hradiště bude pravděpodobně v letošním nebo následujícím roce probíhat plynofikace, 

která počítá i s napojením nové výstavby na těchto pozemcích. Nově budovaná 

přístupová komunikace k pozemkům bude ve vlastnictví obce Choustníkovo Hradiště. 

 

Usnesením č. 7 se Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště dne 23. března 

2005 usneslo na následujících podmínkách prodeje výše uvedených pozemků: 

 

A) Kupní cena pozemku je stanovena na Kč 200,-- za 1 m2. 

 

B)  Kupující uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, s podáním návrhu na 

vklad do katastru nemovitostí a další náklady spojené s realizací prodeje. Obec 

Choustníkovo Hradiště uhradí daň z převodu nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena 

nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. 

 

C)  Obec Choustníkovo Hradiště jako prodávající bude mít právo odstoupit od kupní 

smlouvy (§ 48 obč. zák.) v případě, že kupující do pěti let od nabytí vlastnictví 

pozemku nezahájí stavbu rodinného domu na základě řádně vydaného stavebního 

povolení. Podle ustanovení občanského zákoníku (dále jen OZ) se odstoupením smlouva 

od počátku ruší. Podle ust. § 457 OZ jsou strany povinny vrátit si vzájemné plnění. 

 

D)  Obec Choustníkovo Hradiště bude mít předkupní právo jako věcné právo ve smyslu 

ust. § 602 odst. 2 OZ, spočívající v povinnosti majitele pozemku v případě 

zamýšleného prodeje nabídnout tento pozemek k přednostnímu odkoupení Obci 

Choustníkovo Hradiště za stejnou kupní cenu, za jakou byl pozemek prodán a případně 

vystavěnou nemovitost nabídnou Obci Choustníkovo Hradiště dle obecných zásad o 

předkupním právu dle § 602 odst. 1 a 2 OZ, tzn. že toto právo se zřizuje pro všechny 

formy zcizení (§ 602 odst. 2 OZ). Po kolaudaci rodinného domu na prodaném pozemku 

toto právo zaniká. 

 

E) Při rozhodování o prodeji budou upřednostněni žadatelé, kteří měli s obcí 

uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemkové parcely číslo 621/15, 621/16, 

621/17 nebo 621/2 ze dne 22. 5. 2003 v souladu s usneseními zastupitelstva obce 

číslo 3 a 4 z 26. 5. 2004. 

 

F) Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště si vyhrazuje právo upravit nebo 

doplnit před rozhodnutím o prodeji body B, C, D těchto podmínek prodeje. V případě, 

že bude více zájemců jak pozemků určených k prodeji nebo více zájemců o jeden určitý 

pozemek, budou pozemky (pozemek) vydraženy.  

 

 Máte-li tedy o zakoupení těchto pozemků zájem, zašlete prosím na Obecní úřad v 

Choustníkově Hradišti (544 42, Choustníkovo Hradiště 102) písemnou žádost, ve které 

uvedete přesné jméno, příjmení a trvalý pobyt žadatele (nebo žadatelů, pokud chcete 

pozemek zakoupit například do spoluvlastnictví manželů) a nezapomeňte přesně 

specifikovat pozemek, o který žádáte. 

 

Podrobnější informace na tel.: 499 692 942 
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Mapový podklad  

- geometrický plán č. 345-12/2004 

           stávající štěrková komunikace   

 

   plánovaná nová 

   komunikace 

 

 

 

 

 

 

         957 m2       stávající asfaltová 

                komunikace směrem  

                na část obce 

974 m2          „Ferdinandov“ 

1081 m2    (první odbočka za posledním 

domem po levé straně směrem 

na Kohoutov)  

 

 

       

 

 

1180 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stávající komunikace 

       poslední stávající      směrem na Kohoutov 

       RD č. p. 159 
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  pozemky  

  na prodej 

  p.p.č. 621/1  

  a 621/2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Komunikace směr 

 na obec Kohoutov 

 

 

  

    Na komunikaci vedoucí do obce Kohoutov se 

    dostanete tak, že (v případě jízdy směrem 

    na Hradec Králové) za kostelem odbočíte 

                doleva do centra obce. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

      

    Budova obecního úřadu  

    (naproti dětskému hřišti) 

 

 

  

 



 8 

Cena pitné vody pro 1. pololetí roku 2005 
 

 Zastupitelstvo obce se 15. prosince 2004 usneslo na níže uvedené kalkulaci 

pitné vody pro 1. pololetí roku 2005. Cena zůstává stejná, a to ve výši Kč 10,-- za  

1 m3. Pro porovnání jsou v kalkulaci uvedeny skutečné náklady roku 2003 a údaje o 

kalkulaci sestavené pro 2. pololetí 2004. Kalkulace za rok 2004 budou vyúčtovány dle 

skutečnosti nejpozději do 30. 6. 2005.  

 

 Pro příští období předpokládáme, že cena vody bude již stabilní a nebude 

docházet k tak rychlým výkyvům, jaké jste zažili v posledních dvou letech. Je však 

nutné si uvědomit, že odběr vody je v současné době tak nízký, že náklady na 

případnou větší nečekanou havárii by mohly naše předpoklady zhatit. Nikdy asi není od 

věci připomenout, že vodné je sestavováno tak, že celkové náklady na provoz vodovodu 

se vydělí počtem odebraných m3. Bohužel náklady nelze snižovat v závislosti na 

snižující se spotřebě, protože například rozbory vody musí být prováděny stále ve 

stejném rozsahu bez ohledu na množství vody odebrané a délka vodovodu, náklady na 

jeho údržbu, ani množství poruch se také nijak nesnižuje. A tak stručně řečeno, čím 

méně vody bude prodáno, tím bude dražší.  

 

Řádek Text 
Skutečnost 

roku 2003 

Plán 2004       

2. pol. 2004 

Plán 2005    

1. pol. 2005 

1. Materiál a náklady na energie 125 184,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1.1. - surová voda celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1.2. - chemikálie  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

1.3. - ostatní materiál  125 184,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2. Přímé mzdy  57 314,00 Kč 18 240,00 Kč 17 610,00 Kč 

3. Ostatní přímé náklady 266 978,18 Kč 6 460,61 Kč 6 237,46 Kč 

3.1. - odpisy hmotného majetku  0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3.2. - opravy hmotného majetku  80 869,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3.3. 
- zdravotní a sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem  
19 665,00 Kč 6 384,00 Kč 6 163,50 Kč 

3.4. - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3.5. - elektrická energie  1 377,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3.6. - nájemné za užívání hmotného majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3.7. - ostatní - povinné pojištění  165 065,80 Kč 76,61 Kč 73,96 Kč 

5. Výrobní režie  0,00 Kč 241 000,00 Kč 267 000,00 Kč 

5.1. - platba provozovateli vodovodu 0,00 Kč 241 000,00 Kč 267 000,00 Kč 

6. Správní režie  47 489,30 Kč 79 513,00 Kč 107 324,00 Kč 

6.1. - poplatky za čerpání podzemní vody 35 352,80 Kč 70 882,00 Kč 98 000,00 Kč 

6.2. 
- podíl na správní režii obecního 

úřadu  
12 136,50 Kč 8 631,00 Kč 9 324,00 Kč 

7. Poddodávky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

8. Úplné vlastní náklady 496 966,08 Kč 345 213,61 Kč 398 171,46 Kč 

      

 Spotřeba vody v M3  64 226,00 Kč 48 000,00 47 500,00 Kč 

      

 
Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez 

zisku 
7,74 Kč 7,19 Kč 8,38 Kč 

 
Ztráta 2003 na 1 m3 vody hrazená z 

rozpočtu / dotace obce 
1,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

Zisk z roku 2004 na 1 m3 vody určený 

na investiční výstavbu nového vodojemu 

"U Müllerů" 

0,00 Kč 0,48 Kč   

 

Zisk z roku 2004 na 1 m3 vody určený 

na úhradu ztráty (dotace od obce) za 

rok 2003 

0,00 Kč 2,33 Kč   

  
Zisk z roku 2005 na 1 m3 vody určený na nákup vodovodního řadu od ZD 

Vlčkovice v Podkrkonoší 
1,62 Kč 

 Cena za 1 m3 vody celkem 6,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 

  

Vodné za 1. pololetí 2005 bude vybíráno opět pověřeným pracovníkem obce v průběhu 

května a června. 

 
Hana Böhmová 
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Nakládání s komunálními odpady v obci 
 

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. prosince 2004 schválilo nové vyhlášky 

týkající se nakládání s komunálními odpady, ve kterých byly především promítnuty naše 

první zkušenosti s nimi v roce 2004.  

 

 Místní poplatek za svoz komunálních odpadů se zvyšuje pro rok 2005 na Kč 330,-- 

za osobu s trvalým pobytem v obci. Tento trvalý pobyt se týká také cizinců, kteří 

jsou v obci k trvalému pobytu přihlášeni. Povinnost platit poplatek je automatická a 

vzniká přihlášením k trvalému pobytu (nebo narozením) a zaniká odhlášením (nebo 

úmrtím). Není tedy nutné se nijak k placení poplatku přihlašovat. 

 

Poplatek ale platí také vlastníci nemovitostí určených nebo sloužících k 

individuální rekreaci, pokud v těchto objektech není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 

V tomto případě se platí za celou nemovitost poplatek ve výši Kč 330,-- ročně. Tito 

vlastníci mají oznamovací povinnost vůči obecnímu úřadu tj. povinnost k placení 

poplatku se přihlásit a oznamovat případné změny rozhodné pro jeho výběr. Na obecním 

úřadu nebo na našich internetových stránkách jsou k dispozici příslušné formuláře. 

 

Ke zvýšení poplatku došlo především z důvodu zvýšení poplatku za ukládání 

komunálního odpadu na skládky, který příslušný provozovatel skládky platí státu, a 

také proto, že se Technické služby města Dvora Králové n. L., které svoz v naší obcí 

provádějí, staly plátcem DPH. 

 

 Poplatek můžete uhradit ve dvou splátkách. První část je splatná do 31. 5. a 

druhá do 31. 10. Oba výběry poplatků provede v průběhu příslušného měsíce pověřený 

pracovník obce.  

 

Od povinnosti hradit poplatek jsou osvobozeny: 

a) fyzické osoby, které jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým 

zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 

zvláštního právního předpisu, 

b) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody (nepodmíněný trest), 

c) každé třetí a další dítě ve věku do 15ti let včetně v jedné rodině. 

 

Nárok na tato osvobození však není automatický a je třeba jej obecnímu úřadu 

nahlásit a doložit. K nahlášení osvobození můžete využít formulářů, které jsou k 

dispozici na obecním úřadu nebo na našich internetových stránkách. Oznámení stačí 

provést jednou a v průběhu dalších let je třeba hlásit pouze případné změny. 

 

Poplatek ve výši 50 % hradí osoby starší 75ti let, a to od roku následujícího 

po dosažení tohoto věku. Snížení poplatku provádí obecní úřad automaticky, a proto o 

něj není třeba žádat. Stejně tak je automaticky prováděno i osvobození od jednoho 

poplatku u fyzických osob, které jsou poplatníky jak ze svého trvalého pobytu tak z 

rekreační nemovitosti. 

 

Stejně jako v minulých letech i v roce 2005 budou provedeny dva svozy 

nebezpečných a objemných odpadů. Pouze připomínáme, že starý papír můžete průběžně 

odevzdávat do základní školy, která jednou ročně organizuje jeho odvoz. Příjmy z 

třídění papíru zůstávají v základní škole a jsou použity ve prospěch zlepšení výuky. 

Sběr starého železa provádí občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo 

Hradiště a příjmy z tohoto sběru jsou formou dotace tomuto občanskému sdružení 

poskytovány na jeho aktivity. 

 
Hana Böhmová 

 

Cestovní pasy 
 

 Možná se Vám zdá, že o tématu cestovních pasů hovoříme příliš brzy, ale čas 

prázdnin a dovolených se blíží, a tak je ta nejvhodnější doba, abyste si 

zkontrolovali dobu jeho platnosti. 

 

 Pokud budete žádat o vydání nového pasu, doporučujeme Vám požádat o vydání 

cestovního pasu se strojově čitelnými údaji, který vám bude vydán do 30 dnů ode dne 

podání žádosti, neboť 
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-  jeho doba platnosti je 10 let; pokud je pas vydáván občanovi mladšímu   

15 let, je doba platnosti 5 let; 

-  za vydání zaplatíte správní poplatek ve výši Kč 200,-- (děti do 15 let Kč 

50,--); 

-  obsahuje strojově čitelné údaje, což urychlí vaše odbavení na hranicích; 

-  váš cestovní pas bude obsahovat řadu ochranných prvků proti padělání a 

pozměňování, včetně tištěné fotografie a podpisu, které minimalizují 

možnost padělání nebo jiného zneužití; 

-  cestovní pas je svým barevným provedením a formou sjednocen s cestovními 

pasy členských států Evropské unie. 

 

 V případech mimořádné časové tísně však můžete požádat o vydání cestovního pasu 

bez strojově čitelných údajů ve zkrácené lhůtě. Tento pas vám bude vydán ve lhůtě do 

30 dnů ode dne řádného podání žádosti. Dle informace úředníků Městského úřadu ve 

Dvoře Králové n. L. vám jej budou moci vydat i do druhého úředního dne. 

 

 Jeho doba platnosti je však pouze 1 rok a za vydání zaplatíte správní poplatek 

ve výši Kč 600,--, a to platí i pro děti do 15 let. Neobsahuje strojově čitelné 

údaje, což může prodloužit dobu vašeho dobavení na hranicích a je zabezpečen nižším 

stupněm ochrany proti padělání a jinému zneužití při jeho ztrátě (např. lepená 

fotografie). 

 

 V obou případech je třeba k žádosti o vydání pasu předložit občanský průkaz a 

jednu fotografii (u pasů bez strojově čitelných údajů 2 fotografie). Pokud žádáte o 

zapsání dítěte (dětí) do cestovního pasu, je třeba předložit jeho rodný list a oddací 

list rodičů. Toto platí také v případě, že je pas vyhotovován dětem mladším 15ti let. 

 

 Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů zajišťuje Městský úřad ve Dvoře 

Králové n. L. 

 
Hana Böhmová ve spolupráci s Městským úřadem ve Dvoře Králové n. L. 

 

   

Kulturní akce v obci 
 

Vítání občánků (5. 11. 2004) 
 

 Tento rok se nám ve srovnání s 

předchozími léty dětí přímo "urodilo", a 

tak sbor pro občanského záležitosti 

obecního úřadu uspořádal v roce 2004 ještě 

druhé vítání občánků. 

 

 

 

Dovolte nám tedy ještě jednou i v tomto 

zpravodaji do naší obce přivítat: 

 

 Ondřeje Záplatu  nar. 9. 8. 2004 

 Jana Feista  nar. 27. 8. 2004 

 

 Neodmyslitelnou součástí této 

slavnostní chvíle bylo vystoupení dětí ze 

základní školy pod vedením paní Jany 

Baudyšové a samozřejmě také projev starosty 

obce.  

  

 
Hana Böhmová (zveřejněno na základě souhlasu zákonných zástupců) 
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Jubilanti (26. 11. 2004) 
 

Poslední listopadový páteční večer, jako už tradičně v tomto období, byl 

zasvěcen v kulturním sále obecního domu slavnostnímu připomenutí významných jubileí 

našich občanů. Celou organizaci za obecní úřad zaštítil sbor pro občanské záležitosti 

pod vedením paní Heleny Senetové. Pozvání přijalo jednadvacet jubilantů, kteří 

nadšeným potleskem odměnili děti ze základní a mateřské školy, které pod vedením paní 

Jany Baudyšové a paní Hany Pištové předvedly pásmo plné písniček, básniček, tance a 

hry na flétnu. 

 

 Starosta obce ve svém tradičním projevu opět neopomenul poděkovat všem 

přítomným za jejich celoživotní práci a zamyslel se nad neúprosným koloběhem času. 

Malé občerstvení poté odstartovalo družnou zábavu, která se, jak věříme, stala 

příjemným zpestřením podzimního večera.  

 
Hana Böhmová 

 

Mikulášská nadílka (4. 12. 2004) 
 

 Tak jako každý rok připravil obecní úřad ve spolupráci s obětavými rodiči na 

první prosincové sobotní odpoledne Mikulášskou nadílku. Pro děti byla připravena 

pohádka od Divadelní agentury Ludmily Frištenské z Prahy, která je opravdu zaujala a 

velmi se jim líbila. 

 

 Po divadelním představení nás navštívil Mikuláš se svou družinou a dětem za 

básničky a písničky předal malý mikulášský balíček. Následovalo malé občerstvení pro 

děti, při kterém dostaly nápoje a dobré zákusky. Za doprovodu disko hudby, kterou 

zajistil pan Václav Baloun, rychle uplynulo pěkné odpoledne a ve večerních hodinách 

se spokojené děti rozešly domů. 

 

 Nemohu si odpustit malé zamyšlení nad tím, zda naše děti jsou dost vychovány k 

tomu, aby si vážily péče a dárků, které dostávají. Píši to proto, že po ukončení 

tohoto hezkého odpoledne se v kulturním sále a v jeho přilehlých prostorách 

povalovaly poházené mandarinky, cukrovinky a nedojedené zákusky. 

 
Vratislav Vopálka 

 

Dětský karneval a diskotéka pro všechny generace (5. 3. 2005) 
 

 Jaro přivítaly děti svým karnevalem v kulturním sále, který se rozproudil v 

sobotním odpoledni za nemalého přispění diskžokeje Lukáše Pavlíčka z České Skalice. V 

soutěžích, které připravily naše aktivní maminky, a kterým za tuto dobrovolnou 

aktivitu patří naše poděkování, se opět děti předháněly v honbě za bonbóny a drobnými 

cukrovinkami, které byly odměnou pro vítěze i zúčastněné.  

 

 Vrcholem odpoledne potom byla volba nejlepších a nejvtipnějších masek. Odborná 

porota neměla lehkou práci, protože děti si za vydatné pomoci svých rodičů daly 

opravdu záležet. Nicméně nezbylo než gratulovat pirátovi, princezně, dvěma beruškám, 

večerníčkovi, mumii, vodnici a nevěstě. Masky byly tak dokonalé, že dodnes jen 

tušíme, kdo to vlastně byl. 

 

 Ale i starší generace si zaslouží malé povyražení, a proto obecní úřad 

uspořádal v tento den od osmé hodiny večerní diskotéku pro všechny generace. Ti kdo 

přišli, rozhodně nelitovali a v rozjařené náladě opouštěli kulturní sál až pozdě v 

noci nebo spíše brzy ráno. Pan Lukáš Pavlíček opravdu nikoho nenechal v klidu sedět a 

parket byl stále plný. 

 
Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 

Oslavte jubilea společného života 
 

Již dlouho se na našem obecním úřadu neslavilo žádné výročí desítek společně 

prožitých let v manželství. Po pravdě řečeno naposledy jsme diamantovou svatbu 

zaznamenali 22. listopadu v roce 1997! A tak nám nezbývá, než vás všechny, kteří by 
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měli o uspořádání podobné události na našem obecním úřadu zájem, vyzvat, aby neváhali 

a přihlásili se. 

 

Příležitostí je opravdu hodně: 

 

 cínová svatba  po 10 letech 

 křišťálová svatba  po 15 letech 

 porcelánová svatba po 20 letech 

 stříbrná svatba  po 25 letech 

 zlatá svatba  po 50 letech 

 diamantová svatba  po 60 letech 

 platinová svatba  po 70 letech 

 

 Těšíme se, že si najdete chvilku, vzpomenete jeden na druhého a zároveň s celou 

rodinou oslavíte tu řádku společných let, které vám přinesly vrásky od starostí i 

smíchu. 

 
Helena Senetová, Hana Böhmová 

 

 

Turnaj ve stolním tenisu 
 

 Dne 26. 12. 2004 jsme pořádali v místním Motorestu 

Hradišťan turnaj ve stolním tenise o pohár Skleněné pálky 

Choustníkova Hradiště. Letos to by již 2. ročník turnaje a 

zúčastnilo se jej 19 hráčů převážně z Choustníkova 

Hradiště, ale i ze Dvora Králové n. L. a z Jaroměře. 

Loňské vítězství úspěšně obhájil pan Jan Stolín, za kterým 

se umístil Petr Buchta a na skvělém třetím místě skončil 

jediný zástupce z Hradiště na stupních vítězů - pan Lumír 

Hýbl. Podle všeho se účastníkům turnaj líbil, což šlo 

vyčíst z jejich spokojených tváří. Tímto bych chtěl 

všechny pozvat i na příští ročník tohoto předvánočního turnaje. 

 
Za pořadatele Jiří Drábek 

 

Pozvánka na pálení čarodějnic 
 

 Využíváme této příležitosti, abychom 

pozvali všechny čaroděje, čarodějnice, 

čarodějníky, čarodějníčky a čarodějničátka na 

každoroční ohňovou slavnost, která se 

uskuteční 

 

v sobotu 30. dubna 2005 
 

Přilétejte prosím před obecní úřad 

nejpozději do 18 hodin. Na všechny čeká 

dobrodružná stezka přes zakletý kopec 

"Šlosberg" plná soutěží a her, kde bude vaše 

čarodějnické umění prověřeno mistry v oboru, 

jejichž účasti si velmi vážíme. Ti, kteří 

uspějí a přežijí se dostanou až k temnému 

jezeru pod Šlosbergem, kde se svěří do rukou vodníka KUŇKY, který je převeze v 

lodičce na druhou stranu. Opět nastartovat svá zvlhlá košťata budete moci u velkého 

ohně v Gruntu. Tady si už za odměnu pochutnáte na buřtové pečínce z muřích pařátků a 

zvlažíte své hrdlo perlivým limonádovým lektvarem. Čarodějnický rej se pod ztemnělou 

oblohou plně rozproudí pod vedením černokněžníka VILBA (občanským jménem Václav 

Baloun), který do rytmu rozkmitá vaše košťata. 

 

Obecní úřad tímto povoluje 30. dubna nízké přelety nad obcí. Příjemnou zábavu, 

dobrý let a hladné přistání. Přijďte určitě všichni! Nebudete litovat! 

 
Hana Böhmová 
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Připomenutí 60. výročí konce druhé světové války 
 

U příležitosti kulatého 60. výročí konce druhé světové války si naše obec 

připomene v pátek 6. května 2005 památku obětí pochodu hladu a smrti, který v 
posledních měsících války poznamenal historii naší obce.  

 

Oproti předchozím rokům porušíme tradici lampiónových průvodů a program začne v 

17 hodin přímo na novém hřbitově v Choustníkově Hradišti pietním položením věnců k 

památníku u společného hrobu. K této příležitosti národní hymnu a další skladby 

zahraje dechový orchestr Krakonoška z Trutnova. Tragický průběh pochodu hladu a smrti 

připomene v projevu starosta obce. Děti ze základní školy pod vedením paní Jany 

Baudyšové předvedou krátké pásmo motivované těmito událostmi. 

 

Poté se přemístíme do středu obce, kde v parku před obecním úřadem bude 

Krakonoška pokračovat svým asi dvouhodinovým promenádním koncertem, který bude 

ukončen v cca 20 hodin. Po této hudební produkci bude následovat umělecky zpracovaný 

program s hudbou a světelnými efekty, ve kterém se vám pokusíme přiblížit historicky 

významná místa v naší obci. Celý večer zakončí ohňostroj. 

 

 Věříme, že toto nové pojetí vzpomínky na konec II. světové války si získá vaše 

sympatie a v hojném počtu se zúčastníte. 

 
Hana Böhmová 

 

Svědectví 
 

 Co může být více vypovídající o krutostech a zvěrstvech války, mezi které 

pochod hladu a smrti bezpečně patří, než svědectví očitých svědků. To nejsou 

historiky zpracovaná fakta, ale prožitky a pocity obyčejných lidí z naší obce a 

jejího okolí před 60ti lety. Nejsou uhlazeny časem, pohledem jiné generace ani snahou 

o zmírnění zvrácenosti skutečnosti. Ať nás nikdy osud nepostaví na jejich místo - 

bezmocných pozorovatelů a pomalu umírajících obětí.  

 

Václav Hofman, zemědělský dělník z Choustníkova Hradiště 

 

 "V pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou, když jsem vozil s koňmi dřevěné 

klády na tankové překážky v lese u silnice Choustníkovo Hradiště - Kocbeře jsem 

uviděl, jak na voze rolníka Josefa Janka z Hradiště, řízeném Jankovým kočím polské 

národnosti, bylo do lesa přiváženo z této obce 38 vězňů. Byli oblečeni v trestanecké 

pruhované šaty a vedle vozu šlo s nimi šest německých vojáků. Na sobě měli šedozelené 

německé stejnokroje a na levém rukávě odznak umrlčí lebky. Ten, který se zdál 

nejstarší a měl i označení hodnosti (dva stříbrné proužky) obergefreitra, domácím 

lidem v Hradišti řekl, že pochází z Teplic u Broumova. Vojáci byli středního věku 30 

- 40 roků. 

 

 U lesní pěšiny, vedoucí ke skupině domků zvaných Grund, byli vězni vojáky 

násilím vyhnáni z žebřiňáku a vedeni ze silnice do lesa. Tam pak, nedaleko okraje 

lesa, seřadili všechny vězně v zástup. Vojáci se postavili po dvou z každé strany. 

Pak jeden z vojáků přidržel přednímu vězni hlaveň pušky před prsa a velel: "Eins, 

zwei!", načež druhý voják odzadu střelil vězně z velké pistole do týla hlavy. Podobně 

přišel na řadu další vězeň. Střílel stále týž voják, který tak usmrtil všech 38 

vězňů. Když měl být zastřelen poslední, dal vojákovi před ním stojícímu s napřaženou 

puškou nenadále takový pohlavek, že se voják skácel k zemi. V zápětí byl ale vězeň 

rovněž zezadu zastřelen z pistole vojákem stojícím vzadu. 

 

 Když vojáci odešli a zastřelené nechali na místě bez jakékoliv stráže, 

přistoupil jsem blíže a prohlížel si zastřelené. Zároveň jsem je spočítal a vím 

určitě, že jich bylo 38. Někteří z nich byli židovského původu." 

 

Emílie Chvalinová, žena šafáře z velkostatku Rycholka 

 

 "Jednotliví vězni, i ti kteří přespali v pivovaře, museli přistupovat ke 

kotlům, kde každý dostal do hrsti vařené brambory. U kotlů stál esesák, který měl v 

ruce dřevěný klacek a každého z vězňů, když obdržel brambory, jím uhodil několikrát 
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přes hlavu nebo záda. Někteří vězni po těch ranách klesli na zem a esesák do nich 

bušil klackem, dokud zase nevstali. Mnozí z nich byli tímto surovým způsobem biti 

přímo do obličeje a měli na něm krvavá zranění. Při rozdělování brambor došlo 

zakrátko ke strašlivým scénám, protože silnější a zdravější si šli pro brambory 

dvakrát, zatímco se na nemocné a slabé už nedostalo." 

 

Josef Dvořák ze Zboží 

 

 "Když jsem odpoledne pracoval v protitankovém příkopu, viděl jsem po 13té 

hodině, jak se oba transporty vracely opět z Choustníkova Hradiště po silnici ke 

Kocbeřím a Trutnovu. Jak jsem slyšel od Wiesnera, oddělili vojáci v lese z transportu 

asi třicet vězňů, ponechali je vzadu za transportem a pak je zahnali na pokraj lesa u 

silnice, kde šest vojáků začalo do nich střílet, a také tam všechny zastřelili. 

 

 V tu dobu jsem byl od místa střelby asi 10 kroků. Při střelbě jsem neslyšel 

nářek obětí, ale předtím, když je vojáci zaháněli klacky ze silnice do lesa, slyšel 

jsem zoufalé bědování, přehlušované řevem esesáků. Nebyl jsem vojákem a touto 

bestialitou měl jsem nervy tak rozrušené, že jsem nebyl ani schopen jasně myslit. Je 

proto možné, že těch zastřelených obětí bylo víc než třicet. Protože se oběti ve 

strachu rozutekly, zasáhly je některé střely zepředu, jiné ze strany a opět jiné 

zezadu do hlavy. Uprchnout nemohl nikdo, protože všichni vězni byli strašně zesláblí. 

Ti, kteří byli střeleni zezadu do hlavy, měli vpředu hlavy veliké otvory, takže bylo 

vidět vyhřezlý mozek a jejich obličej byl znetvořen k nepoznání." 

 

 Existence a poloha hrobů vešla do vědomí českých 

občanů, kteří projížděli v době vraždění kolem. Jelikož 

vězni byli usmrceni násilnou formou a uloženi do 

společného hrobu, bylo nutné provést po osvobození 

exhumaci. Tohoto úkolu se zhostil místně příslušný 

okresní soud ve Dvoře Králové n. L. ve dnech 21. a 22. 

září 1945.  

 

 Soudní komise okresního soudu odkryla hroby se 

145 vězni. Na závěr konstatovala, že ani v kapsách 

mrtvol nebylo zjištěno nic, co by pomohlo identifikaci 

jednotlivce. Pouze v několika případech byly nalezeny v 

kapsách zbytky potravin - oves, kus chleba nebo syrové 

brambory. Komise u 130 osob zjistila bezpečně příčinu 

smrti: v 86 případech byla způsobena střelnou ranou; v 

22 úderem tupým předmětem (snad pažbou pušky); ve 4 

ušlapáním; v 15 vysílením, námahou nebo hladem; ve 3 

bodnou ranou. U patnácti osob byly příčiny smrti 

nezjistitelné. Šlo pravděpodobně o vysílení námahou 

nebo hladem. 

 

 Těchto 145 obětí nyní odpočívá ve společném hrobě ve stínu monolitu s trnovou 

korunou na novém hřbitově v naší obci.  

 
Hana Böhmová (čerpáno z Karel Bezvoda, Pochod smrti Trutnovskem a Královédvorskem; Vlastivědné čtení) 

 

 

Památník pochodu hladu a smrti 
 

 Nelze si představit, že by kterýkoliv občan Choustníkova Hradiště neměl tušení 

o tom, že na novém hřbitově za obcí stojí památník, připomínající oběti druhé světové 

války. Ostatně se snažíme si události pochodu smrti, který historii naší obce 

poznamenal, každoročně připomínat. Ale o prostých datech, týkajících se jeho 

výstavby, se již tolik nehovoří: 

 

 Památník je vytesán z kvalitního královédvorského pískovce, který byl použit i 

jako stavební kámen u našich význačných národních památek (Národní divadlo, chrám sv. 

Víta, Pražská technika, portální kámen kostelíka J. A. Komenského v Naardenu aj.). 

Jedná se o monolit, jediný kus kamene, který váží 600 metrických centů. Má rozměry 

7,5 x 2 x 2 metry a je umístěn nad společným hrobem (20 x 10 m). Zhotovil jej kameník 
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Antonín Pekárek ze Dvora Králové n. L. Na přední straně památníku je umístěna 

bronzová mučednická trnová koruna a v severní kamenné obrubě hrobu pak vytesán nápis: 

 

LIDÉ BDĚTE! 

1938 - 1945 

STOČTYŘICET PĚT 

OBĚTÍ POCHODU SMRTI 

Z KONC. TÁBORA GROSS-ROSEN 

19. ÚNORA 1945 

 

 Na zřízení pietního místa, zejména pak samotného památníku, má velké zásluhy 

Jednota protifašistických bojovníků ve Dvoře Králové n. L. s předsedou Jaroslavem 

Červeným. 

 

 Památník byl postaven podle návrhu architekta Františka Tikala ze Dvora Králové 

n. L. a plán umístění i postavení byl ověřen výtvarníky Státní sochařské školy v 

Hořicích. Nesnadný převoz z Městského Královédvorského lomu obstarala ČSAD.  

 

 

 

 

Potřebné odborné práce provedli pracovníci Okresního komunálního podniku ve 

Dvoře Králové n. L. a dobrovolní brigádníci, především z řad členů Svazku 

protifašistických bojovníků. Na postavení pomníku a úpravách hromadného hrobu bylo 

odpracování více než 11 tisíc brigádnických hodin. 

 
Hana Böhmová (čerpáno z "Karel Bezvoda, Pochod hladu a smrti Trutnovskem a Královédvorskem) 

 

 

Chraňme si bezpečí našich domovů 
 

 Nedávno se mi dostal do rukou letecký snímek Choustníkova Hradiště. Mile mě 

překvapil půvabem, který jsem ke své škodě nestačil zaregistrovat vinou jen letmých 

průjezdů. Malebnost obce, nádherně lemované rozlehlými ovocnými plantážemi i úrodnými 

poli. Určitě i pro ni platí, že zde žijí dobří lidé... 

  

Příjemné okamžiky byly vzápětí díky náhodě překryty a narušeny hrůznými 

novinářskými fotografiemi vybombardovaných civilních čtvrtí Drážďan. Vyvolávají však 

další asociace. Drastický snímek marně prchajícího vietnamského děvčátka, zasaženého 

napalmem. Rozsáhlá afghánská území přeměněná na pokusnou oblast ověřující účinnost 
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jeho nového, mnohem ničivějšího typu. Beznohý irácký chlapec. To vše i mnohé další 

promíseno válečnickým nadšením našich rozhlasových a televizních moderátorů i 

komentátorů (žel, dokonce i žen!) při bombardování jedné z předních evropských 

metropolí - Bělehradu! Oběťmi se vždy stali nevinní prostí lidé... 

 

 Právě v tom tkví rozporuplnost doby, v níž žijeme. Často jsem se při cestě do 

Hradce Králové zastavil právě u Památníku pochodu hladu a smrti. Prostě mě to nedalo, 

potřeboval jsem být alespoň chvíli sám. Zvláště pak ve spojitosti se současnými, 

často doslova pobuřujícími událostmi i činy, jakými byla např. arogantní a vrcholně 

cynická obhajoba zmíněného zločinného bombardování ryze a prokazatelně civilních 

objektů, označující je jako "humanitární bombardování"! 

 

 Mnohokrát jsem dal plně za pravdu předsedkyni ústředního výboru Českého svazu 

bojovníků za svobodu paní Anděle Dvořákové, mimo jiné oprávněně kritizující "stále 

častější hlasy, zpochybňující českou státnost, znevažující odkaz našich předků. Je 

jistě zarážející, že tyto hlasy zní dokonce i z řad některých našich politiků. Bez 

národní hrdosti ztrácí každý národ svoji identitu; lhostejnost k vlastním dějinám by 

se mohla proměnit v lhostejnost k vlastní národní existenci." Myslím přitom velmi 

často na naše děti, jejich budoucí život i osud, na spolehlivost bezpečí jejich a 

tedy i našich domovů. Neustále, byť zatím mnohdy nenápadně, ohrožovaných 

neodpovědnými hazardéry, maskujícími svoje počínání údajným bojem za svobodu, 

demokracii a lidská práva bez sebemenšího náznaku či dokonce zdůraznění společenské i 

lidské odpovědnosti! 

 

 Často si v těchto souvislostech kladu otázku. Kde jsou proklamace, sliby i 

přísahy při památce padlých a umučených, že se nic podobného již nikdy nesmí 

opakovat? Proč politici i státníci svoje sliby či přísahy na posvátných místech 

lidských utrpení v průběhu života mnohdy nedodržují a dokonce i benevolentně 

přehlížejí nebo omlouvají vzrůstající aktivizaci neofašistických živlů? A proč mám na 

mysli zejména děti? Protože právě ony jsou při každém ozbrojeném konfliktu 

nejbolestnější obětí... 

 

 To vše se stalo podnětem k rozhodnutí zpracovat u příležitosti letošního 60. 

výročí Pochodu hladu a smrti vlastní písemnou vzpomínku na ony tragické události s 

tímto závěrem: 
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 "Autor materiálu si velice váží úcty Zastupitelstva obce v Choustníkově 

Hradišti v čele s panem starostou Vratislavem Vopálkou k odkazu československého 

odboje, prokazované Památníku pochodu hladu a smrti v jejich obci. Zasluhují pomoci 

nejen účastí na každoročním pietním shromáždění, ale třeba i položením květin z 

našich zahrádek při příležitostné cestě." 

 
       Jaroslav Bryknar 

       člen Klubu českého pohraničí 

 

Důchodci POZOR! 
 

 V obecním domě č. p. 79 (v bývalé mateřské školce) byla v loňském roce 

dokončena rekonstrukce přízemí. K dispozici zde tak je k veřejnému užití nejen 

kulturní sál, který se již do povědomí občanů dostal, ale také dvě menší místnosti, 

pro které se ujal termín "klubovna".  

 

 Již delší čas se hovoří o tom, že by se v klubovně mohli scházet senioři z naší 

obce, protože, a to si musíme přiznat, není dosud této věkové skupině věnována 

dostatečná pozornost. Tato myšlenka je velmi pěkná a z technického hlediska jí již 

nic nebrání. Prostory jsou plně k dispozici a i jejich dosavadní vybavení by jistě 

mohlo pro začátek stačit. Postrádáme však z vašich řad konkrétní podněty, 

konstruktivní návrhy a nápady. Proto očekáváme, že se po přečtení tohoto článku najde 

nebo najdou ti, kteří aktivitu seniorů zaštítí a s nimiž bude moci obecní úřad dále 

spolupracovat. Těšíme se na váš zájem a jsme připraveni vytvořit podmínky proto, aby 

klub seniorů mohl zahájit co nejdříve svou činnost.  

 

 Za připomenutí stojí také to, že v kulturním sále je k dispozici kuchyňka s 

plně vybavenou linkou, plynovým sporákem, lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou 

konvicí. Na pořádek ve všech prostorách svědomitě dbá paní Jiřina Volfová, se kterou 

si můžete domluvit termíny využití prostor klubovny i kulturního sálu pro své 

soukromé i veřejné aktivity.   

 

 Užívání všech těchto prostor je pro občanská sdružení občanů z Choustníkova 

Hradiště (ať již registrovaná nebo neregistrovaná) zdarma. To se samozřejmě bude 

týkat i klubu seniorů.  

 

Ostatní zájemci uhradí za použití klubovny jednorázové nájemné Kč 100,-- na 

den. Kulturní sál je si možné pronajmout za paušální nájemné ve výši Kč 300,-- za 

den, kdy bude samotná akce probíhat. V této paušální částce Kč 300,-- je již počítáno 

s časem nutným na přípravu před zahájením a s časem na úklid po akci. V praxi to 

znamená, že se platí pouze za dny, kdy bude například oslava narozenin probíhat, ale 

v tomto poplatku je již zahrnuto i to, že vám bude předán sál den před oslavou, 

abyste mohli zajistit přípravu akce, a sál odevzdáte až následující den po akci poté, 

co provedete úklid.  

 

Budeme rádi, pokud tyto prostory budete hojně využívat k vaší plné spokojenosti 

a především ve prospěch rozvoje společenského života v naší obci.   

 
Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

  

Internetové stránky obce www.volny.cz/ch.hrad 
 

 Internetové stránky obce žijí a pomalu ale jistě se rozšiřují. Velmi nás těší, 

že je navštěvuje stále více lidí. Dnes je to v průměru jeden denně, což je pro 

stránky tak malé obce úspěch.  

 

 Zrekapitulujme si tedy, co na nich najdete:  

 

 Novinkou je odkaz "ZÁMĚR PRODEJE nebo PRONÁJMU", kde naleznete kromě běžných 

textů záměrů prodejů a pronájmů, na které jste zvyklí ve vývěsních skříňkách obce, 

také ke stažení mapové podklady a bližší komentáře.  
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Odkaz "FORMULÁŘE" obsahuje již tradiční oznamovací povinnosti vyplývající z 

vyhlášky o místním poplatku za ... odstraňování komunálních odpadů 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) 

 

Nově ale přibyly některé žádosti:  

 

- žádost o poskytnutí údajů z informačního systému dle zákona o evidenci 

obyvatel. Tuto žádost si může občan podat v případě, že potřebuje například 

úřední potvrzení o místě svého trvalého pobytu, datu narození, rodném čísle 

apod. Žádost je však nutné podepsat přímo před úředníkem obecního úřadu (jinak 

je třeba podpis úředně ověřit) a uhradit správní poplatek ve výši Kč 50,--. 

 

- žádost o souhlas k připojení nemovitosti na veřejný vodovod. K této žádosti 

je třeba přiložit projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku od napojení na 

hlavní řad až po připojovaný objekt. Žádost bude před vydáním povolení 

posouzena provozovatelem vodovodu a radou obce. Je tedy nutné počítat s cca 

30ti denní lhůtou na její vyřízení v případě, že doložíte projektovou 

dokumentaci zároveň se žádostí. Za povolení k připojení se hradí náklady 

spojené s tímto připojením, a to obvykle ve výši Kč 4 000,--. Poté s vámi bude 

uzavřena smlouva o dodávkách pitné vody a bude vám namontován vodoměr. 

 

- žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Tuto žádost podává 

majitel pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem majitele v případě, že chce 

pokácet strom, který má obvod kmene ve 130 cm výšky větší než 80 cm, nebo v 

případě, že chce vykácet křoviny o ploše větší jak 40 m2. Vyřízení žádosti 

podléhá správnímu řízení, a proto je třeba počítat s tím, že bude v 

jednodušších případech trvat až 30 dnů. Zpravidla však řízení trvá 14 dnů. 

 

- žádost o příspěvek na individuální dopravu. V případě, že splňujete podmínky 

k poskytnutí této sociální dávky uvedené v § 37 vyhlášky ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, bude tato vaše žádost vyřízena 

neprodleně. 

 

 Doporučujeme Vám také navštívit odkaz "Svazek obcí Plynofikace", kde jsou 

pravidelně aktualizovány novinky týkající se jeho práce. Nejčerstvější informace se 

dovíte například ze zápisů ze zasedání výboru svazku, které jsou zde ke stažení. 

Nechybí ani údaje o schváleném rozpočtu a výsledky ankety o plynofikaci z ledna 2005. 

 

 Novým odkazem je "VODOVOD OBCE", kde jsou ke stažení chronologicky řazené 

kalkulace vodného.  

 

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

Hradišťských zpravodajů od prosince 2002 ke stažení, rozpočty obce včetně schváleného 

aktuálního rozpočtu na rok 2005, platné obecně závazné vyhlášky a aktuality, kde jsou 

výsledky volebních klání. 

 

Doufáme, že nám zachováte přízeň a očekáváme vaše návrhy na další vylepšení. 

 
Hana Böhmová 

 

Volné pobíhání psů v obci 
 

 Stále se nám nedaří zabránit volnému pobíhá psů - tomuto nešvaru v naší obci. I 

když říkáme o svých miláčcích, že by neublížili mouše, stále jsou to šelmy, jak 

potvrzují jejich tragické útoky zaznamenávané našimi sdělovacími prostředky. Je 

jisté, že se každému občas může stát, že špatně zajištěný pes uteče. Je však třeba 

takovým únikům předcházet a včas ploty a voliéry prohlédnout a opravit. I když pes 
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zrovna neublíží, může děti ale i dospělé vyděsit. To by mohli potvrdit zejména ti, 

kteří byli v minulosti psem napadeni nebo pokousáni.  

 

 I pes, který je mírný 

a přátelský, je bez svého 

majitele neovladatelný a 

může svým počínáním 

obtěžovat, znečistit nebo 

zničit oděv, a to jistě 

také není levná ani 

příjemná záležitost.  

 

 A ještě jedna neřest 

našich majitelů psů stojí 

za zmínění. Jistě si 

všichni všímáme svého 

okolí. Nemůžeme nevidět, 

jak po našich pejscích, a 

to i těch, kteří běhají 

spořádaně na vodítku, 

zůstávají nepříjemné 

hromádky trusu. Jen mizivé 

procento chovatelů po svých miláčcích uklízí, a to je opravdu ostuda, která pak po 

mnoho měsíců hyzdí veřejná prostranství. Nehledě na to, jak je nepříjemné, když se 

znečištěnou obuví nasednete do auta nebo dokonce do autobusu hromadné dopravy. 

 

 Proto připomínáme, že i v naší obci platí obecně závazná vyhláška, která 

chování psů v obci reguluje. Doufáme však, je její vydání bude v budoucnu možné 

považovat pouze za formální záležitost, protože chování psů a jejich páníčků se řídí 

především všeobecnými nepsanými pravidly slušného chování a společenského soužití. 

 
Vratislav Vopálka 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

články přispěli: Helena Senetová, Jiří Drábek, Jaroslav Bryknar, Vratislav Vopálka a Hana Böhmová. 

 

 

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

odpovídají autoři. 

 

Uzávěrka 13. dubna 2005 

 


