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Změna v nakládání s elektroodpady - svoz nebezpečných odpadů 
 

 Pokud jste se po 14. srpnu rozhodli pro zakoupení nějakého elektrospotřebiče, asi 

jste s nelibostí zjistili, že vám byly k ceně připočítány náklady spojené se zpětným 

odběrem, zpracováním, využitím a odstraněním tohoto elektrozařízení. Za vše může 

novelizace zákona o odpadech, který nově ukládá výrobcům a dovozcům těchto zařízení 

povinnost financovat jejich zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění. 
 

Jak to už tak bývá, je v této oblasti ještě mnoho nedořešeného a nejasného. Přesto 

už ze zkušeností víme, že při nákupu nového zařízení, jako je chladnička, mraznička, 

pračka, sušička, myčka nádobí, elektrický sporák, elektrický radiátor, klimatizace, 

ventilátor, vysavač, šicí stroj, žehlička, topinkovač, fritovací hrnec, hodiny, 

elektrický nůž, kuchyňský robot, fax, telefon, mobilní telefon, počítač, kalkulačka, 

vrtačka, zářivka, videokamera, televize, rádio... prostě čehokoliv, co je poháněno 

elektrickým proudem, máte nárok na vrácení (odevzdání) použitého (starého) výrobku. Není 

již tedy třeba, abyste jej doma skladovali a čekali na svoz nebezpečných odpadů, který 

organizuje 2x ročně pro své občany obec.  
 

Ačkoliv nám firma Ladislav Rund přislíbila, že bude odebírat všechna vyřazená 

elektrická zařízení od obce zdarma, neznamená to, že by zdarma byla i jejich doprava a 

dále čas, který naši i jejich pracovníci stráví při provádění sběru. S ohledem na 

hospodárné nakládání s prostředky obce, což jsou převážně podíly na vašich daních, bychom 

vám doporučili využívat odevzdávání elektrozařízení přímo v prodejně při nákupu 

nového, protože jeho odevzdáním v rámci svozu nebezpečného odpadu obcí, budete 

zbytečně plýtvat veřejnými prostředky za již stejně povinně zaplacenou službu. 

 

Důležité je také, že do zpětného odběru zdarma budou zahrnuta pouze 

zařízení, která budou odevzdána kompletní tj. bez chybějících součástí, 

sejmutých krytů, chybějících vypínačů, šňůr apod. Ostatní zařízení zpětnému 
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odběru nepodléhají, jsou považována za běžný odpad a jejich likvidaci bude třeba hradit. 

Zařízení proto před odevzdáním nerozebírejte a nepoškozujte!!! 
 

Podzimní termín svozu nebezpečných odpadů byl stanoven na sobotu 

8. října 2005 od 13:30 do 14:30. 
 

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

probíhat. Automobil od společnosti Ladislava Runda z Jaroměře se zastaví na třech 

stanovištích. Předpoklad je následující: 

 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice  13:30 - 13:40 

v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121   13:45 - 13:55 

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

 

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 by bylo velmi obtížné provést nakládku 

jednotlivých kupek odpadů, které by se zcela neorganizovaně objevily po celé obci. Jistě 

uznáte, že není možné, aby se tu nebezpečné odpady jen tak povalovaly.  

 

  Do nebezpečného odpadu prosím odevzdejte staré automobilové akumulátory, nádoby na 

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

maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, 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. 

 

 Na závěr nám dovolte, abychom vás informovali o tom, že obec objednala dva odpadkové 

koše, které budou umístěny u autobusových zastávek a pro zimní údržbu čtyři kontejnery na 

posypovou drť a sůl. Kontejnery budou řádně označeny a umístěny na dvě místa do části 

obce „Zátiší“. Nepleťte si je proto prosím z kontejnery na tříděný odpad a nic do nich 

nevhazujte. 
 

Hana Böhmová 

 

Cvičení v Choustníkově Hradišti 
 

 Posilněte své tělo i ducha při našem cvičení, které po prázdninách opět pokračuje v 

kulturním sále obecního domu č. p. 79. Jsme rády, že máme díky podpoře obecního úřadu 

stále k dispozici tak pěkné prostory. Na všechny příznivce se těšíme každé úterý od 18:30 

do 19:45 hodin. Cvičíme podle přání - aerobic nebo step-bedny, ale k dispozici máme i 

pomůcky jako míče, posilovací gumy apod.  

 

 Jelikož jsme o prázdninách nezahálely a snažily jsme se něčemu novému přiučit, 

připravujeme další cvičení, a to od pátku 7. října 2005 od 18:30 do 19:45 hodin, zaměřené 

na orientální tance nejen pro mrštná děvčata, ale také pro starší, těhotné nebo zdravotně 

indisponované (např. se zády, gynekologickými potížemi apod.) příznivkyně pohybu. Přijďte 

se pobavit a naučit něco nového.  

 

 Mladé slečny se mohou těšit na HIP-HOP tance, ale i na další taneční styly pod 

vedením Lucie Sýkorové. Poprvé vás rády přivítáme v pátek 7. října 2005 od 17 do 18 

hodin.  
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 Poděkování na těchto stránkách rozhodně patří děvčatům Monice Balounové, Heleně 

Durstové a Valerii a Evě Minářovým, které pod názvem ČTYŘLÍSTEK zpestřily zábavnou show-

prezentaci firmy ORIFLAME. S chutí zde několikrát předvedly své hezké taneční vystoupení 

a zaslouženou odměnou pro ně byl kosmetický balíček. Tato celodenní akce se konala 3. 

července na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové n. L. 

 

 

 

 Ještě jednou zveme vás všechny, kteří si v každodenním shonu najdete chvilku nebo 

dvě a přijdete si s námi zacvičit. Těší se na vás cvičitelky Lucie a Ladislava Sýkorovi a 

Pavlína Potocká.  
 

Ladislava Sýkorová 

 

Antukové hřiště 
 

Již od roku 2004 se obec na základě podnětu a aktivní spolupráce občanů z naší obce 

věnuje obnově a opravě antukového hřiště za poštou. Opraven byl jeho povrch, a to vrstvou 

nové antuky, vybudováno bylo nové oplocení a zatravněno okolí. Obdobná rekonstrukce je v 

plánu i u druhého zadního hřiště. Součástí provedených prací byla i základní oprava 

přilehlého objektu, který je znám jako „kabiny“. Zde byly především vyměněny dveře a okna 

a nyní slouží nejen pro potřeby uživatelů antukového hřiště, ale také nově vznikající 

hudební skupiny. 

 

Na antukovém hřišti se pravidelně hraje nohejbal, a to v úterý, v pátek a v neděli 

od 18 hodin. V pondělí od 18 hodin je pro změnu na řadě volejbal. Všechny, kteří by se 

chtěli přidat, srdečně zveme. Za zmínku rozhodně stojí, že se hráči pravidelně zúčastňují 

nohejbalových turnajů. V letošním roce to byl například turnaj v Kuksu, kde obsadili 4. 

místo, v Kohoutově, kde se umístili jako třetí a naposledy ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, 

kde opět dosáhli na bronz. Věříme, že se naše obecní reprezentace brzy ocitne na vrcholu 

stupně vítězů. 

 

Budete-li mít soukromý zájem o využívání antukového hřiště, je možné si kdykoliv, 

mimo termíny obsazené volejbalem a nohejbalem, zapůjčit klíče u pana Radka Hlouška (č. p. 

165 - naproti ubytovně MALUSu, s. r. o.), který dobrovolně zastává funkci nejmenovaného 

správce hřiště. Užívání hřiště je bezplatné, ale pouze pod podmínkou, že jej vždy uvedete 

do původního stavu. To znamená urovnáte povrch koštětem, uklidíte nářadí do kabin, a 

kabiny i celý areál pečlivě zamknete. 

 

Práce na obnově druhého hřiště bude ještě mnoho, a proto uvítáme, pokud i vy 

přiložíte ruce k dílu. Všem, kteří tak již učinili, velmi děkujeme a věříme, že odměnou 

za jejich nezištnou práci bude dlouholeté a spokojené využívání hřiště a radost, že 

přispěli k rozvoji své obce. Je těžké slovy vyjádřit, jak nás tato spontánní aktivita 

občanů potěšila. Zvláště v době, kdy je snem mladých lidí převážně jen silné auto, super 

televize nebo počítač a dům s bazénem a vysokou zdí okolo.  
 

Radek Hloušek, Hana Böhmová 

  

Co už jsme letos udělali 
 

 Největší akcí, kterou jsme začali realizovat již v roce 2004 a v letošním roce ji 

dokončili, byla výstavba kanalizačního řadu v „Kohoutovské ulici“. Tento řad v délce 477 

m bude sloužit k odvodu přečištěných odpadních vod z jednotlivých domovních ČOV, a to 

nejen z nové výstavby pěti rodinných domů, která je zde plánována, ale mohou se na něj 



 4 
připojit i stávající objekty. Na tuto stavbu, která celkově stála cca Kč 1 200 000,--, 

jsme obdrželi podporu od Královéhradeckého kraje ve výši Kč 161 900,-- a momentálně 

pracujeme na její kolaudaci. Vzhledem k finanční náročnosti této akce máme s dodavatelem 

sjednán splátkový kalendář, a tak se doplatek ceny kanalizace objeví ještě v rozpočtu na 

rok 2006. 

 

 Součástí výstavby sloužící k „zasíťování“ obecních pozemků určených pro výstavbu 

rodinných domů, které byly na veřejném jednání zastupitelstva obce 21. září 2005 prodány 

za Kč 200,--/m2, byla také výstavba prodloužení vodovodního řadu, a to o 144 m za cenu 

cca Kč 250 000,--. Tato stavba pomohla i stávajícím odběratelům vody, protože jejich 

přípojky, které svým průměrem nemohly zajistit dostatečný tlak, byly přepojeny na toto 

prodloužení, čímž se situace zlepšila. 

 

 

 

 

 

 

  kanalizační řad 

 ----- prodloužení vodovodního řadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

             čp. 159 

 

potok 

 

 

 

          komunikace směr 

          Kohoutov 

 

 

 

 

 

 

 

       

        čp. 137 

 

 

 

 Pozornost jsme v letošním roce věnovali také rekonstrukci a opravám místních 

komunikací. Nový asfaltový povrch za cca Kč 345 000,-- byl položen na 90 m komunikace v 

části obce „Zátiší“, a to od rekreační nemovitosti ev. č. 12 až po ev. č. 20, a odtud až 

dolů na „náměstíčko“ jsme komunikaci vyspravili. V rámci těchto prací byla vyasfaltována 

i parkovací plocha pro zaměstnance před budovou základní školy. Intenzivněji jsme se při 

výspravě nejhorších míst v obci věnovali místní komunikaci od č. p. 159 až k hasičské 

zbrojnici na Ferdinandově. Mimořádně jsme však museli vyčlenit prostředky na opravu 

havarijního stavu mostku před obecním úřadem, který nevydržel stále četnější přejezdy 

aut. Protože řidiči nerespektovali dopravní značku zákaz vjezdu, bylo třeba finance 

původně určené na rekonstrukci dalších místních komunikací, věnovat na tuto opravu. 

Celkové náklady na opravy se tak vyšplhaly na Kč 205 000,--.   

 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyhověl v letošním roce dvěma našim žádostem o 

dotaci z programu obnovy venkova. Dotaci ve výši Kč 50 000,-- tak obdržíme na opravu 

střechy budovy č. p. 42, ve které sídlí mateřská škola, školní jídelna a zdravotní 

středisko. Střecha již byla opravena, a to nástřikem tvrdé PUR pěny za Kč 155 000,--, což 

je tepelná a vodotěsná izolace o tloušťce 30 - 35 mm vhodná právě na rovné střechy. 

Druhou dotaci ve výši Kč 47 000,-- obdržíme na obnovu veřejné zeleně, které se v tomto 

zpravodaji věnujeme podrobněji ve zvláštním článku. 
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 Za zmínku rozhodně stojí i provedená oprava dvou pomníků světových válek v obci, a 

to vedle dětského hřiště a v parku před hospůdkou U Dvou borovic. Dále byly dokončeny 

vnitřní omítky hasičské zbrojnice v budově obecního úřadu a vy z vás, kteří jste nás 

přišli navštívit osobně, jste jistě zaznamenali i novou malbu a nábytek v kanceláři 

starosty a účetní obce.  

 

 Stále pracujeme také na plynofikaci a předpokládáme, že naše obec v letošním roce 

zašle na projektovou dokumentaci a další náklady spojené se získáním stavebního povolení 

Svazku obcí Plynofikace investiční dotaci v celkové výši Kč 322 000,--. 

 

 Je pravděpodobné, že se ještě do zimy stihneme věnovat i opravě meliorační zdi 

potoka, který protéká parkem před torzem budovy „Šporku“. Mimochodem na odstranění této 

„ozdoby“ obce pracujeme a neustáváme ve vyjednávání s jejím vlastníkem. A řada přijde 

pravděpodobně i na opravu autobusových zastávek nebo na údržbu dětského hřiště, které již 

volá po nátěru, stejně jako plot okolo nového hřbitova a zdravotního střediska.  
 

Hana Böhmová 

 

Veřejná zeleň v obci 
 

 Veřejné zeleni, která je důležitou součástí našeho životního prostředí a také 

vizitkou obce, věnujeme pravidelnou každoroční péči, která spočívá zejména v sekání 

trávy, v postřicích kaštanů proti klíněnce a v sestřihávání a prořezávání stromů a keřů. 

I když někteří kritikové by mohli namítnout, že tato péče spočívá především v kácení. 

Jednalo se však vždy pouze o staré a nemocné stromy, které již ohrožovaly své okolí. Jak 

sami víte, velmi často nám s kácením pomohly i vichřice a bouřky. 

 

 A tak již opravdu nastal čas, kdy je kromě údržby veřejné zeleně třeba, abychom 

zaměřili své úsilí také na její obnovu. Jako všechno, ani nová výsadba není levnou 

záležitostí, a tak se nebude jednat o jednorázovou akci, při které bychom „překopali“ 

celou obec, ale v průběhu několik let, pozemek za pozemkem, vzhled naší obce změníme k 

lepšímu. 
 

 Místem, kde jsme s obnovou začali, byl parčík u Hospůdky U Dvou borovic, který byl 

už zcela bez stromů a dále prostor mezi komunikací od prodejny JEDNOTY ke kancelářím 

Rýcholky, s. r. o. a potokem u „Šporku“. Na tuto akci nám byla poskytnuta dotace z 

programu obnovy venkova.  
 

 Novou výsadbu jsme se rozhodli pojmout v modernějším stylu, který se odráží jak v 

druhové skladbě dřevin, tak také v jejich kompozici a v tom, že je uložena do borky. 

Zeleň nebude po celý rok jenom zelená, ale od jara do podzimu bude kvést nebo vynikat 

svými plody a v zimě se odhalí barevná kůra větví mnoha listnáčů. Ani odstíny jehličí či 

listí rozhodně nejsou jednotvárné. 
 

 Touto cestou bychom však všechny občany chtěli požádat, aby se snažili naši zeleň 

chránit, aby nepodlehla nájezdům vandalů nebo podlých „zahrádkářů“, kterým by se ledacos 

mohlo hodit. Dejme jí čas, aby se mohla rozrůst a rozkvést do své plné krásy. 
 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 
 

Jak a kdy ohlásit drobnou stavbu, odstranění drobné stavby, stavební 

úpravy a udržovací práce 
 

Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen na základě 

stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Na Obecním úřadu v 

Choustníkově Hradišti plní částečně funkci stavebního úřadu stavební komise rady obce, 

která je však oprávněna vyřizovat pouze ohlášení: 
 

 předseda  Zbyněk Šmíd, Choustníkovo Hradiště 51 

 člen   Václav Baloun, ml., Choustníkovo Hradiště 103 

 člen   Karel Korunka, Choustníkovo Hradiště 110 
 

 Složitější záležitosti, které nelze provádět jen na základě ohlášení, vyřizuje odbor 

výstavby a územního plánování při Městském úřadu Dvůr Králové n. L. 
 

 Ohlášení postačí 

  a) u drobných staveb, 

b) u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do 

nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby a 
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c) u udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu 

stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, 

nebo se jedná o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. 

  

 Ohlásit je také třeba odstranění drobné stavby.  

 

Jako u všech povinností, i zde se provedení drobné stavby, stavební úpravy, 

udržovací práce, nebo odstranění drobné stavby bez ohlášení nebo v rozporu s ním považuje 

za přestupek proti stavebnímu řádu, který se trestá pokutou až do výše   Kč 10 000,-- pro 

občany a až do výše Kč 200 000,-- pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající.  

 

 Náležitosti ohlášení jsou uvedeny v § 10 až 14 Vyhlášky č. 132/1998 Sb., ale k 

dispozici jsou pro vás také formuláře, které si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadu 

nebo stáhnout na našich internetových stránkách www.volny.cz/ch.hrad (odkaz „stavební 

komise“). Pozornost prosím věnujte i povinným přílohám, které je třeba k ohlášení 

přiložit, a které jsou na každém formuláři uvedeny.  

 

 Obecní úřad má nově možnost získat pro výkon svých správních činností zdarma 

dálkovým přístupem (přes internet) výpisy z katastru nemovitostí. A proto, pokud je již 

pozemek, na kterém má být drobná stavba vybudována, nebo na kterém se upravovaná nebo 

udržovaná stavba nachází, již zapsán na vašem listu vlastnictví, není třeba vlastnictví 

prokazovat žádným dokladem. Stejně tak snímek z katastrální mapy není třeba oficiální 

přímo z katastru nemovitostí, ale můžeme vám jej vyhotovit přímo z našich map na obecním 

úřadu. 

 

 U drobných staveb a stavebních úprav je nutné přiložit především jednoduchý situační 

náčrt drobné stavby nebo stavební úpravy, protože pouze ze slovního popisu, který uvedete 

v žádosti, není stavební komise schopna komplexně posoudit druh stavby nebo stavební 

úpravy a vydat potřebné sdělení. Nepožadujeme však žádnou odbornou studii architekta, ale 

postačí opravdu laicky vyhotovený nákres půdorysu stavby popřípadě i řezu a pohledů. 

Důležité je však vždy uvést rozměry stavby nebo stavební úpravy.  

 

 Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací práce může stavebník provést 

jen na základě písemného sdělení stavební komise, že proti jejich provedení nemá námitek. 

Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30ti dnů ode dne ohlášení anebo 

stavební komise v této lhůtě nestanoví, že ohlášená drobná stavba, stavební úprava či 

udržovací práce podléhá stavebnímu povolení, může je stavebník provést. A nyní již 

podrobněji k jednotlivým ohlášením. 

 

Ohlášení drobné stavby 

 

Za drobnou stavbu, na kterou je nutné podat ohlášení, se považuje stavba, která plní 

doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to: 

a) stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 

m2 a výšku 4,5 m (např. kůlny, přístřešky, stavby pro chov drobného 

zvířectva...), 

b) podzemní stavba, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3 m 

(např. sklepy, žumpy bez přepadu, bazény...), 

c) stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování 

provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m (např. přenosné jednoduché přístřešky, 

krmelce, obory, posedy, sklady krmiva...), 

d) oplocení, 

e) připojení drobné stavby na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, 

f) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky 

apod. 

 

Naopak, za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, 

stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných 

zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. Na tyto 

stavby je třeba získat řádné stavební povolení. 

 

Ohlášení stavebních úprav 

 

 Stavební úpravy, které je možné realizovat jen na ohlášení, vymezuje stavební zákon 

jako stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby. To znamená, že se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí a 

http://www.volny.cz/ch.hrad
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nemění se způsob jejího užívání. Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, je třeba před 

provedením stavebních úprav zažádat o stavební povolení. 

Ohlášení udržovacích prací 

 

Udržovací práce, na které stavební zákon vyžaduje ohlášení, jsou udržovací práce, 

jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její požární bezpečnost, vzhled 

nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. 

 

 Udržovací práce, které však lze provést bez ohlášení i bez stavebního povolení (tj. 

jejich provádění není třeba nikam hlásit) jsou zejména: 

a) opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a 

opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, 

opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů 

a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří 

a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby, 

b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby, 

c) opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, 

budou-li je provádět oprávněné osoby, 

d) výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného 

vybavení stavby. 

 

Ohlášení o odstranění drobné stavby 

 

 Toto ohlášení má pro stavební komisi pouze informativní charakter a není tedy třeba 

čekat na sdělení stavební komise před odstraněním drobné stavby. Co je to drobná stavba, 

jsme si již vysvětlili u ohlášení drobné stavby. 

 

Pokud však budete chtít odstranit jinou než drobnou stavbu, bude třeba nejprve 

získat povolení stavebního úřadu ve Dvoře Králové n. L. 

 

 V souvislosti se stavební činností považujeme za důležité, upozornit všechny 

stavebníky také na problematiku nakládání se stavebním odpadem, který při této 

příležitosti vzniká. Tuto problematiku mimo jiné řeší i obecně závazná vyhláška obce 

číslo 2/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území obce Choustníkovo Hradiště, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem, a to konkrétně její článek 8: 

 

„Stavební odpad vzniklý na území obce Choustníkovo Hradiště při stavební činnosti 

fyzických osob musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, 

případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na řízenou skládku, pokud není 

tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Tuto 

službu si individuálně zajišťuje a hradí fyzická osoba, která produkuje stavební odpad. 

Fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, je povinna tento odpad třídit a 

nabídnou k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

Vyvážení kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k 

nepříznivému dopadu na životní prostředí.“ 

Z této vyhlášky vyplývá, že odvoz a likvidace stavebního odpadu není součástí 

místního poplatku za komunální odpad, který pro letošní rok činí Kč 330,-- na osobu. 

Nejedná se totiž o odpad komunální; naopak velmi často je to dokonce odpad nebezpečný, 

protože obsahuje kromě betonu, cihel, tašek a keramických výrobků také další nebezpečné 

látky. V žádném případě, tedy ani v malém množství, jej nelze ukládat do běžných popelnic 

na komunální odpad. Pokud tak učiníte, nebudou tyto nádoby Technickými službami města 

DKnL vyvezeny. Stejně tak není možné využívat na metráky stavebního odpadu bezplatného 

svozu nebezpečného a objemného odpadu. Jistě pochopíte, že obec ani její občané se 

nemohou finančně podílet na likvidaci odpadu, který vzniká z vaší soukromé stavební 

aktivity. 

Odvoz a likvidaci stavebního odpadu si tedy musí každý stavebník zajistit a uhradit 

sám a to prostřednictvím tzv. oprávněné osoby, což je právnická nebo fyzická osoba, která 

má povolení k nakládání s odpady. Budete-li tyto práce provádět prostřednictvím stavební 

firmy, je třeba si prověřit, zda je součástí ceny zakázky i odvoz a uložení odpadů na 

skládky.  

Samozřejmě, že platí, že přednost před uložením na skládku má další využití 

stavebního odpadu (ostatně i jiného odpadu). Vždy však záleží na tom, aby aplikací tohoto 

způsobu nakládání se stavebním odpadem byla zajištěna vyšší ochrana lidského zdraví a aby 

byl šetrnější k životnímu prostředí. Tyto podmínky pochopitelně nejsou splněny vysypáním 
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korby cihel a betonových štěpků do lesa! Ostatně obec má možnost uložit svým občanům, 

podnikajícím fyzickým osobám i právnickým osobám pokuty podle zákona o obcích, o 

přestupcích a o odpadech, které mohou činit až Kč 300 000,--. 

 Stavební odpad, který neobsahuje nebezpečné složky, je v některých případech možné 

využít například k výrobě antuky, drtě nebo k opravě a zpevnění komunikací. Navážet tento 

odpad na hráze rybníků, na cesty za účelem zpevnění komunikace, zasypávat výmoly nebo 

příkopy podél komunikací, ale nelze žádném případě bez předchozí dohody s vlastníkem 

pozemku nebo komunikace (nejčastěji tedy přímo s Obcí Choustníkovo Hradiště). Mnohdy se 

setkáváme s tím, že toto svévolné jednání se uskutečňuje ve snaze pomoci, ale výsledkem 

je víc škody než užitku, stížnosti dalších občanů a pracné uvádění prostoru do původního 

stavu.  

  

 Věříme, že se nám podařilo zodpovědět většinu vašich dotazů týkajících se této 

problematiky. Pokud si však nebudete s něčím vědět rady nebo si nebudete jisti, jak 

postupovat, můžete kontaktovat přímo předsedu stavební komise pana Zbyňka Šmída na tel. 

čísle 603 271 833. 
 

Hana Böhmová, Zbyněk Šmíd 

 

Internetové stránky a elektronická podatelna obce 
 

 Internetové stránky obce, které stále naleznete na adrese 

 

www.volny.cz/ch.hrad 
 

jsou na velikost naší obce stabilně hojně navštěvovány (v průměru jedním zájemcem denně), 

což nás velmi těší. Stále se snažíme je také vylepšovat, pravidelně aktualizovat a 

rozšiřovat tak, abychom vám poskytli nejvíce žádané a vyhledávané informace. Jistě 

neuškodí, když zrekapitulujeme, co zde najdete: 

 

1. Záměr prodeje nebo pronájmu 

Již sám název odkazu naznačuje, že se jedná o zveřejnění záměrů pronájmu nebo 

prodeje obecních pozemků, bytů nebo nebytových prostor, včetně podmínek jejich 

pronájmu nebo prodeje, pokud byly schváleny. 

2. Základní informace 

Jedná se o povinné informace o obci dle zákona 106/1999 Sb., což jsou například 

údaje o schválených rozpočtech a výsledcích hospodaření obce, o adrese, bankovním 

spojení, telefonních kontaktech, o způsobu podávání žádostí o informace, údaje o 

zastupitelstvu obce apod.  

3. Vyhlášky obce 

Zde nově naleznete přehled právních předpisů obce od 1. 1. 2003. Znění aktuálně 

platných obecně závazných vyhlášek je připraveno ke stažení. 

4. Organizace a firmy 

V tomto odkazu zveřejňujeme adresy, telefony a další kontakty na vybrané organizace 

a firmy v obci. Pokud budete mít zájem o obdobné zveřejnění na našich stránkách, 

můžete nás kontaktovat. Tuto službu poskytujeme bezplatně.  

5. Svazek obcí Plynofikace 

Odkaz obsahuje základní údaje o dobrovolném Svazku obcí Plynofikace včetně kontaktů 

a údajů o členských obcích, o schválených rozpočtech i o výsledcích hospodaření 

svazku. Samozřejmostí jsou i informace o orgánech svazku, zápisy z veřejných 

jednání, aktuální stanovy, plynofikační zpravodaje a další. 

6. Vodovod obce 

Zde jsou ke stažení všechny kalkulace ceny pitné vody a jejich vyúčtování. K 

dispozici je také formulář žádosti o souhlas k připojení nemovitosti na obecní 

vodovod. V současné době připravujeme ke zveřejnění zakreslení hlavního vodovodního 

řadu do katastrální mapy.  

7. Zápisy z jednání ZO 

Novinkou, kterou jsme pro vás připravili, jsou zápisy z veřejných jednání 

zastupitelstva obce ke stažení. Naleznete zde i termíny dalších plánovaných 

zasedání. 

8. Stavební komise 

Jedná se o další nový odkaz na našich stránkách, kde jsou k dispozici ke stažení 

formuláře: 

- Ohlášení udržovacích prací  

- Ohlášení o odstranění drobné stavby 

- Ohlášení stavebních úprav 

- Ohlášení drobné stavby 

http://www.volny.cz/ch.hrad
http://www.volny.cz/ch.hrad/ohlaseni_praci.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/ohlaseni_stavby.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/ohlaseni_uprav.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/ohlaseni_drobne_stavby.doc
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A nezapomněli jsme ani na návod k jejich vyplnění. 

9. Další 

Samozřejmostí se už stalo, že si můžete stáhnout všechna vydání Hradišťských 

zpravodajů počínaje prosincem 2002, v aktualitách výsledky voleb a další formuláře: 

- Oznamovací povinnost vlastníka nemovitosti (vyhláška 3/2004)  

- Oznamovací povinnost nároku na osvobození (vyhláška 3/2004)  

- Oznamovací povinnost držitele psa (vyhláška 1/2004)  

- Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému dle zákona o  

evidenci obyvatel  

- Žádost o příspěvek na individuální dopravu  

- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

 

 Začátkem tohoto roku jste pravděpodobně zaznamenali informaci, že všechny obce mají 

povinnost zřídit od 1. 1. 2005 elektronickou podatelnu. I my jsme již tuto povinnost 

splnili, a tak disponujete-li elektronickým podpisem, můžete nám svou žádost nebo jiný 

dokument zaslat na speciální adresu elektronické podatelny: podatelna.chh@tiscali.cz. 

 

 To ale neznamená, že byste s námi bez elektronického podpisu nemohli komunikovat. 

Pro běžnou korespondenci vám i nadále slouží e-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz. 
 

Hana Böhmová 

 

Permanentky do ZOO 
 

 Už si ani nevzpomeneme, kdy se tradice poskytování permanentek k návštěvě ZOO ve 

Dvoře Králové n. L. na našem obecním úřadu zavedla. Permanentky však ZOO jen tak sama o 

sobě nerozdává. Dostáváme je jako protihodnotu místo účtování nájemného za pozemek, na 

kterém stojí žirafa (u chodníku naproti Motorestu Hradišťan), která slouží jako reklamní 

poutač. 

 

 Bohužel už dávnou jsou pryč časy, kdy jednu permanentku mohl v jednom roce využít 

neomezený počet návštěvníků. Tento systém zoologická zahrada musela změnit vlivem stále 

stoupajícího počtu lidí, kteří využívali tohoto bezplatného vstupu. Z hlediska ZOO je to 

plně pochopitelné, protože vstupné je pro ni důležitým zdrojem příjmů. A tak zavedla v 

minulých letech nová pravidla, kdy se prostřednictvím jedné permanentky předplácí pouze 

dvacet vstupů.  

 

 Samotné permanentky nejsou levné, a tak jsme v letošním roce „zdarma“ místo 

nájemného obdrželi pouze tři pro dospělé a tři pro děti, které mají hodnotu cca Kč 

8 000,--. Zájem byl však tak velký, že již v polovině prázdnin byly vyčerpány. A to jsme 

omezili počet dospělých, kteří mohou permanentky využít při jedné návštěvě ZOO na dva, 

aby se dostalo na co nejvíce z vás. Dětí mohl vždy jít neomezený počet. 

 

 Protože již dnes, vzhledem k výši vstupného (dospělí Kč 115,--; děti Kč 70,--), není 

návštěva ZOO zrovna levným rodinným výletem, rozhodla se rada obce, že obecní úřad další 

permanentky podle potřeby zakoupí. Budou to však permanentky mimosezónní, které jsou 

levnější a při návštěvě ZOO v letní sezóně je třeba část vstupného uhradit: 

 

 děti do 15 let Kč 25,--   děti do 15 let (večerní safari) Kč 30,-- 

 dospělí  Kč 30,--  dospělí (večerní safari)  Kč 40,-- 

 

Budeme jich však moci nakoupit více, a tak snad vyhovíme všem zájemcům. Považujeme totiž 

za důležité, aby návštěva ZOO byla našim občanům a především dětem dostupná, zvlášť když 

ji máme za humny. 

 

 I nadále však platí pravidlo, že permanentky jsou poskytovány pouze občanům 

z naší obce a při jedné návštěvě, mohou zlevněného vstupu využít maximálně dva 

dospělí! Počet dětí není omezen. Také připomínáme, abyste permanentky vraceli 

ihned po návratu, a to jejich vhozením do poštovní schránky na budově obecního 

úřadu, abychom je hned mohli půjčit dál. Permanentky si můžete zamluvit osobně 

nebo telefonicky. 
 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 

Ohňový čarodějnický rej  sobota 30. dubna 2005 

 
 Hned na začátku se musíme samolibě pochválit, že letošní čarodějnický rej se nám 

opravdu vyvedl. Na start čarodějnické stezky se slétlo cca 70 malých čarodějnic a 

http://www.volny.cz/ch.hrad/oznameni_vlastnika_05.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/oznameni_osvobozeni_05.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/oznameni_psi.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/oznameni_osvobozeni_05.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/prispevek_doprava.doc
http://www.volny.cz/ch.hrad/formular_kaceni_stromu.doc
mailto:podatelna.chh@tiscali.cz
mailto:choustnikovo.hrad@iol.cz
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čarodějů, kteří byli ve dvojicích vypouštěni do strašidelného lesa vybaveni kouzelným 

páskem okolo pasu. Je zajímavostí, že do cíle jich nakonec dorazilo asi 100 a někteří 

odborníci to připisují tmavému lesu na Šlosberku a často smíšeným dvojicím. Ale protože 

čarodějnic v poslední době ubývá a podobných příležitostí je poskrovnu, nehodláme ani v 

budoucnu nic měnit. 

 

 Ostatně projít všemi čarodějnickými zkouškami, kterými byla stezka prošpikována, 

není jednoduché, a to ani pro řady zkušených harcovníků, které jsme na startu 

zaznamenali. Jen si představte tu námahu pro vychrtlé subtilní čarodějky, doběhnout s 

plnou čarodějnickou, kterou sotva nacpete do dvou kufrů, a to ještě musíte mít kouzelný 

klobouk a šaty na sobě, do cíle v solidním čase. Opravdu však nechápeme, co vedlo 

organizátory k názvu této zkoušky „lázeňský běh“, pomineme-li ironický nádech, který nám 

tanul na mysli při pohledu na vyčerpané závodníky v cílovém depu.  

 

 Trefit se barevným víčkem do kýblu naštěstí obvykle nečinilo účastníkům potíže, 

ačkoliv několik jedinců se slabým zrakem prošlo jen s odřenýma ušima. O to více jejich 

výkon hodnotíme, protože jsme si moc dobře všimli jejich potíží s přistávacím manévrem na 

sletové louce u dětského hřiště, kde jim velmi překážel vzhledem k jejich zdravotnímu 

stavu snadno přehlédnutelný smrk.  

 

Tato zkouška byla velmi důležitá, protože místní 

vodník, který již několik stovek let obhospodařuje 

rybník pod Šlosberkem, nepřeveze na loďce ani živáčka, 

natož čarodějnického, pokud nedostane žeton. A žeton 

bylo možné získat jen za úspěšnou trefu do kýblu, jinak 

hrozilo, že rybník budete muset přeplavat. 

 

Na tomto místě nemůžeme vynechat několik 

kuloárových drbů. Nejmenovaný zdroj nás totiž informoval 

o tom, že vodník umisťuje plastikové žetony na dno 

rybníku a láká jimi bezmocné poloslepé stařenky, které v domnění, že se jedná o mince, 

padají do jeho temných vod a rozšiřují řady dušiček. Domníváme se, že představitelé 

obecního úřadu by měli tuto nekalou činnost prověřit a razantně zasáhnout. V této 

souvislosti by bylo škoda nevyužít nabídky čarodějnického sdružení, které je ochotné 

zapůjčit zdarma podvodní dýchací přístroj pro účely domovní prohlídky.  

 

Ale zpět. Musíme s potěšením 

konstatovat, že reformy v čarodějnickém 

základním a středním školství po mnoha 

staletích konečně přinášejí své plody. 

Je to o to potěšující, že tak brzy jsme 

to opravdu nečekali. Jen výjimečně se 

zkušební komisi v čarodějnickém stanu 

stávalo, že na svou otázku „Co musela 

vypít Saxana, aby se stala člověkem?“ 

nedostali správnou odpověď a ani 

anatomie pavouka nebyla problémem. 

Doufáme tedy, že zdravotní trvalé 

následky po požití vývaru z babského 

ucha se již brzy stanou minulostí. 

 

Nechápeme však, že se i v dnešní 

době vyžaduje umění přelaňování, když moderní levitace nám umožňuje vzdálenost mezi dvěma 

stromy překonat mnohem méně náročným a rozhodně elegantnějším způsobem. Oproti tomu 

schvalujeme, že alchymie a k ní přidružená umění jsou stále jednou z velmi důležitých 

zkoušek. Bohužel mezi čarodějnicemi a čarodějníky to není oblíbená disciplína. Příčinu 

nelze hledat ani tak například v náročnosti předpovědí budoucnosti ze žhavého vosku 

litého do vody, ale spíše v ochutnávání lektvarů. To je dnes pro mládež odporné už samo o 

sobě, natož když se ještě pokouší určit, z čeho byly vyvařeny. Holt moderní doba nás v 

tomto ohledu zhýčkala a hygienické požadavky obyčejných lidí, zvláště nyní po vstupu do 

Evropské unie, pomalu pronikají i do našich řad. Ostatně, kdo by to byl před padesáti 

lety řekl, že se žížaly před vhozením do žabího rosolu budou muset nejdříve umýt horkou 

vodou? A to nemluvíme o tom, že musí být vykopány nejpozději tři hodiny před použitím. 

Uvědomuje si vůbec někdo, že se čarodějnice musí také někdy vyspat, když je má kopat při 

měsíčku!  

 



 11 
Více moderních postupů by jistě čarodějnická obec uvítala spíše při přípravě dřeva 

na zatápění pod kotlem. Kéž by již pominuly časy, kdy součástí zkoušek je doprava polen 

na kolečku nebo válení sudů do svahu. 

 

Soutěžní podvečer potom uzavíraly úkoly z oblasti zručnosti, kde opravdu nebylo, co 

vylepšovat. Snad jen povzdech zasloužilých tisícátnic, že lidské kosti by byly na 

přívěscích stylovější než těstoviny, rušily hladký průběh. Úspěšné absolvování potom bylo 

již jen třeba ztvrdit podpisem a ohyzdně zmalované, přívěsky ověšené a v kouzelných 

cárových sukních, jejichž bohatost byla přímo úměrná počtu úspěšně složených zkoušek, se 

čarodějnice (i méně častí čarodějové) nahrnuly k výdeji buřtových pečínek z oblíbených 

muřích pařátků a limonádových lektvarů.   

 

Aby byl zachován přehled a nedocházelo k nebezpečným srážkám nebo k narušování 

programu svátečními letci, byli účastníci závěrečného slavnostního reje u rybníků v 

Gruntu pro jistotu označeni svítícími kroužky na rukou. Za tento spásný nápad je opravdu 

vhodné organizátorům poděkovat, protože jinak si nedovedeme představit zdárný průběh 

tomboly, natož pak tanečního vystoupení našich šikovných děvčat. Ostatně lov na víčka v 

rybníku byl i tak dost chumlovitý a člověk by neřekl, že dnešní dorost dává přednost 

takto pracnému získávání přívěsků, autíček, propisek, bločků a jiných drobností za víčka, 

před tím, aby se naučili pár zaklínadel a vyčarovali si, co je napadne. To my za svého 

mládí... Ale co zůstává středem pozornosti každého čarodějnické reje, to je magický oheň, 

což je živel všetečný, takže jej JHOČ (jednotka hasicí obce čarodějnické) nespustila z 

očí.  

 

Co říci na závěr, když už jsme se pochválili na 

začátku? Ať nám to vydrží a v příštím roce zaznamenáme 

stejné nadšení našich starších čarodějů a čarodějnic, z 

nichž se organizace letošního reje ujalo asi třicet. V 

tom zmatku a tmě se to nedalo dost dobře spočítat - snad 

čtenáři prominou. Poděkování patří také představitelům 

obce za to, že nám vyšli vstříc a povolili nízké přelety 

nad obcí. Abraka dabra. 

 
 

Za čarodějnice Jana Baudyšová a Hana Böhmová 

 

 

Připomenutí 60. výročí II. světové války  pátek 6. května 2005 
 

 Čas skutečně nezadržitelně letí, a tak byste možná ani neřekli, že to bylo v 

dubnovém vydání zpravodaje z roku 2003, kdy jsme vás naposledy zvali na každoroční pietní 

setkání na novém hřbitově k uctění památky obětí pochodu smrti. Slibovali jsme vám, že 

budeme moci věnovat větší propagaci, více organizační práce a samozřejmě i vyšší finanční 

dotaci vzpomínkovým akcím u příležitosti kulatých a půlkulatých výročí, než obdobné 

každoroční pietě. A tak jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně a především vkusně se 

zhostit organizace tohoto našeho prvního kulatého a k tomu ještě tak významného výročí, 

jakým 60 let od skončení II. světové války jistě je.  

 

 Ze začátku našemu úsilí nepřálo počasí a vystoupení dětí ze základní školy pod 

vedením paní Jany Baudyšové, projev starosty obce, položení věnců a státní hymnu přímo u 

pomníku rušil vítr a déšť. Ale vytrvalost a otužilost v tento podvečer se nám nakonec 

vyplatila, počasí se částečně umoudřilo a promenádní koncert dechového orchestru 

KRAKONOŠKA z Trutnova, který skončil až v osm hodin večer, přilákal i ty méně otužilé. 

Ostatně pro tentokrát jsme nezapomněli ani na občerstvení. 

 

 Vrcholem večera byl bohatý ohňostroj s hudbou, na který se sice asi hodinu (v dešti) 

čekalo, ale podle bezprostředních nadšených reakcí přihlížejících, to opravdu stálo za 

to. Vše začalo barevnými efekty na budově úřadu, které doprovázely slova o historii a 

současnosti naší obce přednesená panem Emanuelem Matisem z Poličan. Autorkou tohoto textu 

byla paní Mgr. Ivana Kwiecienová a jeho kvalitu dokládá i skutečnost, že jej s naším 

svolením použil ke stejné příležitosti i primátor Hradce Králové. 

 

 Je pravdou, že nás počasí v tento pietní a zároveň slavnostní den nešetřilo, ale s 

tím opravdu nic nenaděláme.  

 

Z celého slavnostního večera byl pořízen videozáznam, který se stále ještě 

zpracovává a rozšiřuje o pohledy na důležitá místa v naší obci. Věříme ale, že vás během 
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některého z podzimních nebo zimních večerů budeme moci přivítat na jeho veřejném 

promítání.  

 

Za připomenutí jistě také stojí, že v sobotu 25. června se konalo na novém hřbitově 

již v pořadí 3. setkání vlasteneckého sdružení Klubu českého pohraničí Královéhradeckého 

kraje, které se však tradičně nesetkává s velkou přízní z řad našich občanů. 
  

Jana Baudyšová a Hana Böhmová 

 

Dětský den   sobota 28. května 2005 
 

 Dětský den se tradičně začal na dětském hřišti u lípy, kde byly děti seznámeny s 

připraveným programem a jako vzpomínku na tento den obdržely hvězdičky. První co je 

čekalo, byla přehlídka jízdy na ponících v parku před „Šporkem“. Následovalo malování 

křídami na asfaltu a povedené výtvory, což byly ostatně všechny, byly odměněny duhovou 

tužkou.  
 

 Po celý den jezdil 

po obci motorový vláček a 

v centru obce se konalo 

zápolení v tradičních 

disciplínách, jako je hod 

šipkami na nafukovací 

míčky, malování se 

zavázanýma očima, 

skládání a pouštění 

papírových lodiček po potoce, sestavování rozstříhaných 

obrázků apod. Odměnou vítězům byly různé sladkosti. Samozřejmě, že ani poníci zde nebyli 

jen na ukázku a děti se mohly svést. Pití a zmrzlina byla zdarma, což se asi líbilo ze 

všeho nejvíc. 
 

 Na čas oběda byla připravena pečená kuřata a hned jak si všichni oblízali mastné 

prsty (nebo si je otřeli o trička) přesunuli se do Gruntu, kde povedené taneční 

vystoupení předvedla děvčata pod vedením paní Sýkorové. Vzápětí následoval zábavný, asi 

dvouhodinový program agentury VOSA, ve kterém si zasoutěžily nejen děti, ale i jejich 

rodiče. Všeobecné veselí 

vyvrcholilo příjezdem našich 

dobrovolných hasičů, kteří 

rozjívené děti zchladili vodou 

z hadic, což ale nejspíš bylo 

nedostačující, protože 

naskákaly do rybníka.  

 

 Tím se ale ještě program neskončil, a tak než se děti v podvečer rozešly, mohly si 

zastřílet ze vzduchovek nebo se vyřádit při přetahování novým lanem. Nesmíme ani 

zapomenout na to, že od poledne do noci hrála na Gruntu hudba a občerstvení v buňce 

rybářů netradičně a velmi operativně zajišťovali paní Vávrová, paní Kopecká a pan 

Vaníček.  
 

 Jak už to tak o dětském dnu bývá, i rodiče, kteří 

přiložili ruce k dílu, si přišli na své - podnikli 

jízdu na starostově „barkasu“ po vesnici. Následná 

volná zábava pro „starší děti“ se protáhla až do rána.  
 

 Děkujeme všem, kteří nám věnovali čas a svou 

dobrovolnou prací pomohli. A také našim sponzorům, 

kterými byli: 
 

 

MALUS, s. r. o. 

RÝCHOLKA, s. r. o. 

KOKAM H + H, s. r. o. 

Vodohospodářské služby RT, s. r o. 

Honsnejman Ladislav - autobazar 

VODIZOL, s. r. o. 

Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo 

Hradiště 

MUDr. Jiří Záplata 

Hana Dušková 

Hana Islamajová 

Lubomír Čížek 

Vladimír Křížek 

Český svaz žen Choustníkovo Hradiště 

MUDr. Martin Topoľský 

MUDr. Vlasta Chrobková 

MUDr. Lubomír Jadrný 

Hana Vokurková (Motorest Hradišťan) 
 

Jana Baudyšová a Hana Böhmová 



 13 
Už nám rostou nástupci 
 

 Jestlipak jste si povšimli toho, že se v červenci na dětském hřišti před obecním 

úřadem skákalo v pytlích, míčkem se shazovaly plechovky, namotával se provázek na dřívka 

nebo se házelo balónkem na cíl? A to se v tento den ještě konalo opékání vuřtů u rybníků 

v Gruntu s malou diskotékou a večer zábavu zakončila stezka odvahy kolem rybníku přes 

„Šlosberk“. Nebyla to ale akce obecního úřadu, jak byste si na první pohled mohli myslet. 

Vše uspořádaly Kristýna Chrenková, Veronika Zítková, Petra Vaníčková a Monika Balounová.  

 

 Tato aktivita nás mile potěšila a jsme velmi rádi, že se mezi novou generací 

„Hradišťáků“ našli pokračovatelé, pardon, pokračovatelky, které po nás snad jednou 

převezmou břímě veřejného života v obci. Ale proč se dívat do budoucna? Přiznejme si, že 

už teď nejsme tak úplně mladí a je pro nás těžké připravit akci, která by vystihla 

požadavky dnešní mládeže na zábavu. To samé platí i o akcích pro seniory, i když těm už 

jsme bohužel věkově blíže. A tak velmi uvítáme, pokud sami přijdete s návrhem nebo něco 

sami uspořádáte. Nebojte se přijít na náš úřad, a pokud to bude jen trochu možné, 

podpoříme vás a pomůžeme. 
 

Hana Böhmová 

 

Pozvánka pro seniory 
 

 Již se stalo tradicí, že Obecní úřad Choustníkovo Hradiště připravuje ve spolupráci 

s Obecním úřadem ve Vlčkovicích v Podkrkonoší setkání důchodců z obou obcí, které se koná 

vždy ve Vlčkovicích, kde je pro tak hojně navštěvovanou akci odpovídající sál. 

Samozřejmě, že rádi vítáme také občany z Kuksu a Stanovic. 

 

 Setkání připravujeme vždy již od jara, neboť je třeba s dostatečným časovým 

předstihem zajistit zajímavé a populární hosty. 

 

Na letošní setkání, které se uskuteční 

v sobotu 12. listopadu 2005, 

jsme pozvali zpěváky Pavlínu Filipovskou a Karla Štědrého. 
 

 Po vystoupení hostů bude podáno malé občerstvení, po kterém si jistě rádi zatančíte 

a zazpíváte při pěkné dechovce. Naše obce jsou si velice blízké, dobře se znáte, a tak si 

jistě budete mít i o čem povídat nebo na co vzpomínat.  

 

 Pro nás, kteří setkání připravujeme je odměnou a motivací váš každoroční velký zájem 

o tuto akci a věříme, že nás ani tentokrát nezklamete a vezmete s sebou i ty, kteří v 

minulých letech váhali. Autobusová doprava z Choustníkova Hradiště bude opět kyvadlově 

zajištěna, a tak nemusíte mít starosti s cestou tam ani zpět.  

 

 Takže nashledanou ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 
 

Vratislav Vopálka 

 

Hurá !  Škola začíná !!! 
 

To skutečně volali někteří žáci při zahájení nového školního roku  2005/2006, které 

proběhlo 1. září 2005 v 8 hodin. Nám učitelkám bylo trošku smutno, protože po delší době 

jsme nepřivítaly žádného prvňáčka. V celé naší republice jich nastoupilo do první třídy 

88 000, k nám bohužel žádný. O to více jich snad přijde příští rok. 

 Ještě bych se pár slovy chtěla vrátit k uplynulému školnímu roku. Jako velmi 

pozitivní a přínosné vnímám tvorbu našeho časopisu ŠKOLÁČEK, který vyšel ve školním roce 

2x. Velkou měrou se na něm podíleli sami žáci vymýšlením básniček, křížovek a vyprávěním. 

Celého procesu kompletace časopisu se zmocnila paní Filipi, tisku a distribuce paní 

Durecová a Baudyšová. Uplynulý rok jsme zhodnotili v časopise ŠKOLÁČEK a zároveň jsme 

nastínili i chod v roce příštím. 

Žáci již od sedmi hodin postávali netrpělivě před školou a když vešli do určených 

tříd, měli na lavicích připravené učebnice a pracovní sešity, které si odnesli hned první 

den domů. Společně jsme si  zazpívali, zahráli nějaké hry a tím jejich první den skončil. 

 

Druhý a třetí ročník s 11 žáky vyučuje paní ředitelka Mgr.Iljana Durecová, čtvrtý a 

pátý ročník se 13 žáky vyučuje paní učitelka Baudyšová. Ve školní družině je téměř pro 

všechny děti k dispozici paní vychovatelka Radka Filipi, která zároveň vyučuje i 



 14 
doplňkové předměty -  prvouku,  tělesnou výchovu, pracovní vyučování a je správcem naší 

počítačové sítě. 

 

Příští dva školní roky budou pro učitelky velmi náročné. Během své každodenní práce 

s dětmi a činnostmi, které souvisí s touto prací, budou připravovat nový školský 

vzdělávací program, který si každá škola „šije na míru“. Jsou dány jen hranice 

očekávaných výstupů /výstupních znalostí/, které se ověří na konci třetích a pátých tříd 

testy a praktickými činnostmi.  Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do 

devíti vzdělávacích oblastí /pro 1. i 2. stupeň/: Pro naši školu např.:  Jazyk a jazyková 

komunikace /český jazyk a literatura, cizí jazyk/, Umění a kultura /hudební a výtvarná 

výchova/, Člověk a zdraví /tělesná výchova a výchova ke zdraví/ , Člověk a jeho svět 

/prvouka, vlastivěda a přírodověda/ apod.  A tak každá hodina bude mozaikovým způsobem 

naplňovat výstupy učiva. Výuka podle Školního vzdělávacího programu by měla začít od roku 

2007/2008 minimálně v 1. a 6. ročníku, aby stát stačil pokrýt navýšení hodin na 

plánovaných 118 hodin za měsíc na 1. stupni, což je týdně 29,5, hod. I učebnice budou mít 

jiný charakter. Budou vznikat na volných listech nebo v menších sešitech, využitelné ve 

více předmětech i ročnících. Jsou to poměrně převratné změny. Mottem našeho Školního 

vzdělávacího plánu je: Chovejme se tak, abychom mohli být hrdí nejen na sebe, ale i na 

Čechy, s podtextem „51 důvodů, proč jsem rád, že jsem Čech.“ 

Mgr. Iljana  Durecová, ředitelka školy 

Zpráva z mateřinky 
 

I v mateřské škole skončily prázdniny a začal nový školní rok. V tomto školním roce 

máme zapsaných 25 dětí. Z Vlčkovic v Podkrkonoší dojíždí 10 dětí, z Kuksu 2 děti a ze 

Stanovic 1 dítě. Ostatních 12 dětí je místních. 

 

V současné době přivykáme nové děti na pobyt v mateřské škole, na nové kamarády, 

vybavení a zařízení. Starší děti již připravují výkresy do výtvarné soutěže. V dohledné 

době plánujeme výlet do podzimní ZOO a návštěvu několika divadelních představení. 
 

Hana Pištová 

 

Základní škola a nový školský zákon 
 

 Jistě jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenali, že prvního dne tohoto roku nabyl 

účinnosti nový školský zákon, který přinesl hned několik změn. Pomineme zavedení tzv. 

vzdělávacích programů, o kterých by vám více řekli spíše pedagogové, a budeme se věnovat 

zákonem provedené „drobné přeorganizaci“ vzdělávací soustavy škol a školských zařízení. 

Možná, že jako laici za úřednickým stolem jsme duši a přínos těchto změn plně 

nepochopili, ale pro nás to znamená především papírování. 

 

 Od 1. 1. 2006 se totiž například název naší příspěvkové organizace, kterou až 

doposud známe jako „Základní školu, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov“ změní na 

„Základní škola a Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov“. Možná si 

řeknete, že je to detail a taková změna ani nestojí za řeč. Jenže to znamená nejen 

vyměnit razítka, tabule s názvem na obou budovách školy a informovat všechny dodavatele, 

aby správný název uváděli na fakturách, ale také v zastupitelstvu obce schválit novou 

zřizovací listinu organizace, požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o změnu zápisu 

do školského rejstříku (samozřejmě s přiloženým několikastránkovým formulářem) a zároveň 

obdobnou žádost ověnčenou ještě několika dalšími přílohami zaslat na Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Tento název budou mít žáci dokonce i v hlavičce svých 

vysvědčení. A teď si tohoto úředního šimla představte v celostátním měřítku... 

 

 Další novinkou, co se povinností zřizovatele týče, je zřízení školské rady. Rada 

obce tak v srpnu učinila vydáním zřizovací listiny Školské rady při Základní škole, 

Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov. Přímo v zákoně se uvádí, že školská rada je orgán 

školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a 

dalším osobám podílet se na správě školy. 

 

 Školská rada se zřizuje s účinností od 1. října 2005 a bude se skládat ze třech 

členů. Jednoho z nich, zástupce zřizovatele, již rada obce jmenovala a je jím Hana 

Böhmová. Zbylí dva členové budou zvoleni ve volbách, které dle volebního řádu 

vypracovaného a schváleného radou obce, zajistí ředitelka školy. Jeden zástupce tak bude 

zvolen zákonnými zástupci žáků a druhý pedagogickými pracovníky školy. Členství ve 

školské radě je čestné, a tak zákon počítá i s možností, že bude nedostatek kandidátů a v 

takovém případě zbylé členy jmenuje ředitelka školy. 



 15 
 Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně a bude: 

- se vyjadřovat k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich    

  následnému uskutečňování, 

- schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, 

- schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny, 

- schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

- podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

- projednávat návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, 

- vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení  

  hospodaření, 

- projednávat inspekční zprávy České školní inspekce a 

- podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům  

  vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní   

  správy. 

 

Za finanční „přínos“ (záleží ovšem na tom, ze které strany se na to díváte) lze 

považovat nové ustanovení školského zákona, kterým se stanovuje povinnost obce, která 

nemá mateřskou školu, uhradit obcím, v jejichž mateřských školách se děti z této obce 

předškolně vzdělávají poslední rok před nástupem do 1. třídy, neinvestiční výdaje. Až 

doposud toto pravidlo platilo pouze u docházky do základních škol. Naše obec například 

platila (v roce 2004 cca Kč 256 000,--) a platí tyto výdaje na zajištění výuky ve školách 

ve Dvoře Králové n. L., a to za všechny žáky v ročnících, které v naší škole nejsou 

zřízeny. Ve školním roce 2005/2006 to tedy bude za 1. ročník a za 6. - 9. ročník. 

 

Myslíme si, že pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Královéhradeckého 

kraje, si plně zaslouží poděkování, protože bez jejich pomoci, bychom se ze 192 paragrafů 

nového školského zákona jen těžko vymotali. 
 

Hana Böhmová 

 
Stravování seniorů ve školní jídelně 
 

 Školní jídelna již dlouhá léta poskytuje seniorům z naší obce možnost se zde 

stravovat, a to za dotované ceny ze strany obce. Po zrušení kuchyně společnosti Rýcholka, 

s. r. o. zájem o tuto službu razantně stoupl, a to z původních pěti zájemců v roce 2003 

až na současných 23 pravidelných strávníků. Samozřejmě, že tento zájem vítáme, protože se 

tím vyrovnává tlak na snížení provozu školní jídelny vlivem snižujícího se počtu žáků. 

Nicméně dospělí lidé snědí větší porce než děti a kapacita školní jídelny bohužel není 

bezedná. Omezením je pro nás v současné době velikost trouby a sporáku, kam se již prostě 

větší hrnce a pekáče nevejdou. A tak může školní jídelna přijmout maximálně ještě sedm 

nových strávníků. 

 

 Nákup dalšího sporáku a trouby do školní jídelny není bohužel levná záležitost a 

jednalo by se o investici cca Kč 60 000,--, a to nemluvíme o tom, že v samotné kuchyni by 

již asi nebylo k hnutí. Bylo by jistě lákavé, umožnit ve školní jídelně stravování nejen 

seniorům, ale i dalším zájemcům například zaměstnancům Rýcholky, s. r. o. a dalších firem 

v obci. Domníváme se, že zájem by byl, ale podobné rozšíření je nutné ještě pečlivě 

zvážit, a to i s ohledem na návratnost takovéto investice, protože kuchyň je zavalena 

požadavky hygieniků. Aktuálně před námi například stojí povinnost do roku 2007 vybavit 

kuchyň zařízením k odsávání par a pachů, což nás bude stát na více jak Kč 30 000,--. 

Nutné je také brát ohled na to, že příspěvková organizace je především základní a 

mateřskou školou, a zvyšovat zátěž jejich zaměstnanců podnikáním v oblasti stravování, by 

mohlo být velmi ošemetné, ačkoliv zisk z této činnosti by byl příjemným přilepšením a 

zájmem obce je vycházet svým občanům v poskytování těchto služeb vstříc. 

 

 Dlouhá léta činila cena stravného pro seniory Kč 26,-- za oběd. Tato cena pokryla 

pouze náklady na potraviny, spotřební materiál, mzdové náklady a také mírný zisk. Zbylé 

náklady na energie, vodu a celý provoz školní jídelny byly dotovány zřizovatelem - tedy 

obcí. Je nutné připomenout, že vaření obědů pro cizí strávníky je tzv. vedlejší činnost 

příspěvkové organizace, která nesmí být prováděna na úkor její hlavní činnosti, kterou je 

pochopitelně provoz základní a mateřské školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky, 

děti a zaměstnance. Z tohoto důvodu je vždy z vedlejší činnosti nutné vykázat zisk, který 

je použit ve prospěch hlavní činnosti.  

 

 Náklady však neustále stoupají, a proto ředitelka základní školy vyvolala jednání s 

obcí o zvýšení ceny stravného pro seniory. Výsledkem těchto jednání bylo rozhodnutí 

ředitelky základní školy: na doporučení rady obce zvýšit stravné od 1. září 2005 na Kč 

32,-- za oběd. Dotace obce na tuto cenu činí cca Kč 5,-- a zisk z této činnosti bude 
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využit ve prospěch školní jídelny (např. na nové vybavení). Věříme, že toto zvýšení 

ceny pochopíte a i nadále naší školní jídelně zachováte přízeň. Velmi nás těší, že vám u 

nás chutná. 
 

Hana Böhmová 

 

Prosba o pomoc - zájmové kroužky v základní škole 
 

Základní škola  Choustníkovo Hradiště se obrací na občany a studenty středních škol 

s prosbou o pomoc. Hledáme zájemce, který by byl ochoten za úplatu /dle dohody/ vést s 

žáky 2. a 3. ročníku kroužek anglického jazyka v rozsahu 1 hod. týdně, a kroužek 

sportovní /též 1 hod. v týdnu/ obecného zaměření pro žáky, kteří mají o sport zájem. 

Zatím se nám nepodařilo mezi žáky dvorských středních škol najít žádného zájemce, kterého 

by bavila práce s dětmi. 

 

Kroužky začnou 3. října. Rodiče a přátelé školy, pomozte našim dětem! Kontaktní 

tel.: 499 392 148, mobil: 777 29 11 32, p. Mgr. Ilona Durecová. 
 

Mgr. Iljana Durecová, ředitelka školy 

 

Školní slavnost 
 

Letošní červen byl velkou příležitostí k tomu, aby se Speciální škola, která sídlí 

ve vaší obci představila všem občanům. U příležitosti 40. výročí vzniku školy se konala  

školní slavnost. 

 

 Již v roce 1965 založil školu pan Mgr. Jan Láska. Škola byla určena zprvu dětem 

koktavým, poté také dětem s ostatními vadami řeči. Škola byla a je i nadále známa 

v odborné veřejnosti po celé České republice.  

 

 V současné době je škola součástí Speciálních škol pro žáky s vadami řeči 

v Hořičkách. Ta vznikla před 15 lety, a proto byl důvod k oslavě dvojnásobný. Jelikož 

budoucnost školy spojujeme s obcí Choustníkovo Hradiště, konala se oslava narozenin obou 

škol v areálu školy zde. 

 

 Na pátek 24. června jsme zvali všechny absolventy škol za posledních 15 let, bývalé 

zaměstnance a místní občany. Připravili jsme kulturní program, dětský den, občerstvení, 

výstavu a prohlídku školy. Akci jsme připravovali několik měsíců, vyráběli jsme s dětmi 

výrobky, které jsme  prodávali, Připravili jsme bohatou tombolu. Připravili jsme vše tak, 

aby nám oslavu nezkazilo ani počasí. V pátek po obědě bylo vše připraveno na příval 

návštěvníků. 

 

 Již od 12 hodin se začínají trousit první 

nedočkaví absolventi. Ve 13 hodin přijíždí 

autobus s dětmi a zaměstnanci z Hořiček. Ve 14 

hodin zahajujeme. Slavnostním odpolednem nás 

provázel Zdeněk Kudrnáč a Daniel Tuček. Děti obou 

škol si připravily pro příchozí pěvecko taneční 

vystoupení. Hlavním představením bylo vystoupení 

herce Václava Upíra Krejčího. Konala se také 

dražba obrazů a makety školy. Celkový zisk 

z dražby byl takřka 4000,-- Kč. Program zakončil 

slavnostní denní ohňostroj.  

 

 Během odpoledne děti jezdily na 

motorových autíčkách, házely míč do 

koše, skákaly v pytli atd. Získávali 

drobné sladkosti. Všichni přítomní si 

zakoupili výrobky dětí a po tombole 

se jen zaprášilo. Slavnost končila 

okolo 18. hodiny. 

 

 Všem občanům obce, především 

panu starostovi, děkuji za pomoc při 

realizaci slavnosti.  

 

Nadační fond Jazýček získal 

z prodeje výrobků, tomboly, 

občerstvení a ze vstupného přes 20 tisíc Kč. Budou použity na částečnou úhradu školy 
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v přírodě, která se uskuteční v květnu příštího roku. Doufám, že se všem místním 

občanům, kteří se přišli na tuto charitativní akci podívat, u nás ve škole líbilo. 
 

      Mgr. Jaroslav Balcar 

 

Vodovod obce - cena vodného na 2. pololetí 2005 
 

 Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 22. června 2005 vzalo na vědomí vyúčtování 

kalkulací vodného na rok 2004 a zároveň schválilo kalkulaci a tím i cenu vodného na 2. 

pololetí 2005. Ačkoliv oba tyto dokumenty byly zveřejněny na vývěsních plochách obce a na 

internetových stránkách, považujeme za důležité vás s nimi seznámit i v tomto zpravodaji. 

 

Vyúčtování kalkulací za rok 2004 

Řádek Text 

Plán 2004 ze 

dne 

18.12.2003 

Plán na 2. 

pol. 2004 ze 

dne 17.5.2004 

Skutečnost 

2004 

1. 
Materiál a náklady na energie (jsou součástí platby 

za služby provozovatele) 
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2. Přímé mzdy  56 848,00 Kč 18 240,00 Kč 19 301,00 Kč 

3. Ostatní přímé náklady 20 134,80 Kč 6 460,61 Kč 6 599,00 Kč 

3.3. 
- zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem (z řádku 2) 
19 896,80 Kč 6 384,00 Kč 6 518,00 Kč 

3.7. 

- ostatní (povinné pojištění zaměstnavatele 4,2 

promile z vyměřovacího základu pro sociální 

pojištění, odkaz na řádek 2) 

238,00 Kč 76,61 Kč 81,00 Kč 

5. 
Výrobní režie - platba za služby provozovateli 

vodovodu 
241 000,00 Kč 241 000,00 Kč 263 857,00 Kč 

6. Správní režie  152 878,00 Kč 79 513,00 Kč 80 343,00 Kč 

6.1. - poplatky za odběr podzemní vody 140 000,00 Kč 70 882,00 Kč 70 882,00 Kč 

6.2. 
- podíl na správní režii obce (poštovné, telefonní 

služby, spotřební materiál, elektrická energie) 
12 878,00 Kč 8 631,00 Kč 9 461,00 Kč 

8. Úplné vlastní náklady 470 860,80 Kč 345 213,61 Kč 370 100,00 Kč 

     

 Předpokládaná roční spotřeba vody v m3 70 000,00 48 000,00   

 

Skutečná spotřebovaná voda (včetně vody 

spotřebované Obcí Choustníkovo Hradiště v m3 - 

nefakturováno) 

25 041,50 18 858,00 43 899,50 

     

 Kalkulace platná na 1. pololetí 2004    
 Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku 6,73 Kč     

 
Zisk na 1 m3 vody určený na investiční výstavbu 

nového vodojemu "U Müllerů" 
0,27 Kč     

 Kalkulovaná cena pitné vody včetně zisku 7,00 Kč     

     

 Fakturováno dle skutečnosti celkem 173 358,50 Kč 25041,50 m3  

 Voda spotřebovaná obcí (276 m3) 1 932,00 Kč 175 290,50 Kč  

 Přeplatek / nedoplatek 259,00 Kč   

     

 Kalkulace platná na 2. pololetí 2004    
 Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku   7,19 Kč   

 

Zisk na 1 m3 (na úhradu ztráty z roku 2003 ve výši 

Kč 111753,24 (2,33/m3); na investiční výstavbu 

vodojemu "U Müllerů" (0,48 m3)) 

  2,81 Kč   

 Kalkulovaná cena pitné vody včetně zisku   10,00 Kč   

     

 Fakturováno dle skutečnosti celkem  187 780,00 Kč 18858,00 m3 

 Voda spotřebovaná obcí (80 m3)  800,00 Kč 188 580,00 Kč 

 Přeplatek / nedoplatek  -175,00 Kč  

     

 Vyúčtování dle skutečnosti Průměrná cena vody 2004 8,43 Kč 

 Výnosy v Kč dle skutečnosti celkem za rok 2004   363 870,50 Kč  

 Přeplatek, který bude vrácen v roce 2005   84,00 Kč  

 Úplné vlastní náklady celkem za rok 2004   370 100,00 Kč  

 Ztráta za rok 2004   -6 229,50 Kč  

     

 Rekapitulace    

 Ztráta za rok 2003   111 753,24 Kč  

 Ztráta za rok 2004   6 229,50 Kč  

 Celkem   117 982,74 Kč  

 

Z vyúčtování kalkulací vyplývá, že i v roce 2004 byla pitná voda prodávána se 

ztrátou, ačkoliv se její výše již oproti roku 2003 snížila. Důvodem ztráty je mnohem 

větší pokles odběru pitné vody oproti předpokladům, na jejichž základě byly ceny vody 

stanoveny. 
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 Je bohužel stále platnou pravdou, že provoz vodovodu je přibližně stejně drahý, 

bez ohledu na to, kolik vody prodáme a cena vody je vypočítána vydělením nákladů počtem 

prodaných m3. I když tuto větu opakujeme velmi často, je bohužel stále přijímána s 

nedůvěrou.  

  

 Ale skutečnost je opravdu taková. Například do vodojemu vtéká voda, která může být 

vpuštěna do vodovou pouze dostatečně chlorovaná, což znamená, že se musí chlorovat 

všechna voda, i když jí třeba 50 % vyteče přepadem do potoka, protože odběr není tak 

vysoký, aby byla všechna voda spotřebována odběrateli. Náklady na chlorování jsou tedy 

stejně vysoké, ať prodáme vodu všechnu nebo jen její zlomek. Obdobná situace je i u 

povinného provádění rozborů vody, které je třeba dělat stále ve stejném množství a 

rozsahu bez ohledu na množství odebrané vody. Ani vodovod se nám nezkracuje úměrně s 

klesající spotřebou, a tak jsou poruchy a opravy stejně časté a bohužel i nákladné. A tak 

dále, a tak dále...  

 

 Nicméně i pro 2. pololetí 2005 se zastupitelstvo obce usneslo na ceně vodného ve 

výši Kč 10,-- za 1 m3, a to na základě následující kalkulace: 

 

Kalkulace vodného na 2. pololetí 2005 

Řádek Text  
Skutečnost 

2004 

Plán 2005 na 

1. pol. 2005 

z 29.11.2004 

Plán 2005 na 

2. pol. 2005 

z 1.6.2005 

1. 
Materiál a náklady na energie (součást platby za 

služby provozovateli) 
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2. Přímé mzdy  19 301,00 Kč 17 610,00 Kč 19 300,00 Kč 

3. Ostatní přímé náklady 6 599,00 Kč 6 237,46 Kč 30 636,06 Kč 

3.3. 
- zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem (z řádku 2) 
6 518,00 Kč 6 163,50 Kč 6 755,00 Kč 

3.7. 

.- ostatní (povinné pojištění zaměstnavatele 4,2 

promile z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 

viz. řádek 2; zaměření vodovodního řadu Vlčkovice v 

Podkrkonoší) 

81,00 Kč 73,96 Kč 23 881,06 Kč 

5. 
Výrobní režie (platba za služby provozovateli 

vodovodu) 
263 857,00 Kč 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 

6. Správní režie  80 343,00 Kč 107 324,00 Kč 97 300,00 Kč 

6.1. - poplatky za odběr podzemní vody 70 882,00 Kč 98 000,00 Kč 87 800,00 Kč 

6.2. 
- podíl na správní režii obce (poštovné, telefonní 

služby, spotřební materiál, elektrická energie) 
9 461,00 Kč 9 324,00 Kč 9 500,00 Kč 

9. Úplné vlastní náklady 370 100,00 Kč 398 171,46 Kč 414 236,06 Kč 

     

 Skutečná/předpokládaná spotřeba vody v M3  43 899,00 47 500,00 43 000,00 

     

 Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku 8,43 Kč 8,38 Kč 9,63 Kč 

 

Zisk z vodného na 1 m3 za 1. pololetí 2005 je určený 

na posílení zdrojů na nákup vodovodního řadu od ZD 

Vlčkovice v Podkrkonoší 

 1,62 Kč  

 

Zisk z vodného na 1 m3 za 2. pololetí 2005 je určený 

na úhradu ztráty z roku 2003 (111 753,24) a roku 2004 

(6229,50) 

  0,37 Kč 

 
Ztráta na 1 m3 hrazená z dotace obce Choustníkovo 

Hradiště 
  0,00 Kč 0,00 Kč 

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

 
Hana Böhmová 

 

Výměna občanských průkazů 
 

 Začátkem září jsme vás prostřednictvím letáků informovali o nabídce pomoci Městského 

úřadu ve Dvoře Králové n. L. našim občanům, pro které by bylo s ohledem na věk nebo 

zdravotní stav problematické, aby sami navštívili fotografa a městský úřad, při výměně 

občanských průkazů. Tato pomoc spočívá v tom, že pracovnice matriky přijedou na Obecní 

úřad v Choustníkově Hradišti nebo přímo za občany osobně i s fotografem, a celou výměnu 

občanského průkazu zařídí.  

 

Zdůrazňujeme, že povinnost vyměnit si občanský průkaz do konce tohoto roku se 

týká pouze majitelů občanských průkazů, které byly vydány do 31. 12. 1994. 

 

Výměna ostatních občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je rozložena až do roku 

2008, a to následovně: 

 

OP vydaný od 1.1.1995 do 31.12.1996   výměna do 31. 12. 2006 

OP vydaný od 1.1.1997 do 31.12.1998   výměna do 31. 12. 2007 

OP vydaný od 1.1.1999 do 31.12.2003   výměna do 31. 12. 2008 
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 Při výměně občanského průkazu je ale nutné si uvědomit, že na vyřízení žádosti o 

vydání nového je zákonem stanovena lhůta 30ti dní, a proto je ji třeba podat nejpozději 

do 30. listopadu. 

 

 Na obecním úřadu máme k dispozici formuláře žádostí, ale ty je nutné podat přímo na 

Městský úřad ve Dvoře Králové n. L. Sem prosím také směřujte své dotazy ohledně 

případných příloh.  
 

Hana Böhmová 

 

 

Požární ochrana v obci - nové obecně závazné vyhlášky 
 

 Ačkoliv se vám může zdát, že požární ochrana obce spočívá jen ve zřízení a zdárné 

práci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové se pravidelně školí a 

účastní hasičských cvičení a ve spolupráci s obcí pečují o požární techniku a vybavení, 

není tomu tak. Nedílnou součástí je také příslušná dokumentace požární ochrany obce, na 

jejíž zpracování a vedení jsme byli nuceni najmou odbornou firmu. 

 

 Součástí této dokumentace jsou i dvě obecně závazné vyhlášky obce, na jejichž znění 

se usneslo zastupitelstvo obce 21. září 2005, a které nabývají účinnosti 15. dnem svého 

zveřejnění na vývěsních plochách obce. Vyhlášku č. 1/2005 o zabezpečení požární ochrany 

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a vyhlášku č. 2/2005 - požární řád, si 

můžete stáhnout také na našich internetových stránkách.  
 

Hana Böhmová 

 

Stanovisko rady obce k návrhu změny územního plánu města Dvůr Králové n.L. 
 

 Předpokládáme, že i k vám se během prázdnin dostala informace o návrhu změny č. 7 

územního plánu města Dvůr Králové n. L., kterým zastupitelstvo tohoto města chtělo 

vytvořit předpoklady pro umožnění výstavby velkoprodejny společnosti LIDL ČR, v. o. s. 

Tento záměr sám o sobě by jistě prošel bez vzedmutí vlny protestů, snad jen s běžným 

postesknutím nad zbytečností další prodejny potravin, kdyby tato výstavba neměla 

zasáhnout a razantně zredukovat stávající autobusové nádraží. 

 

   COOP    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PLUS 

 

 

 

 

Okrašlovací spolek města Dvůr Králové nad Labem se ujal petice „proti zničení 

autobusového nádraží“, kterou k 6. září podepsalo 3 531 osob (z toho 507 občanů z 

okolních obcí). Ani rada vaší obce neponechala celou záležitost bez povšimnutí a zaslala 

na městský úřad následující zamítavé stanovisko: 

 

„Domníváme se, že umožnění výstavby dalšího supermarketu, a tak i úmyslného zmenšení 

prostoru jediného autobusového nádraží ve městě, je v rozporu s veřejným zájmem občanů 

naší obce.  
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 Občané Choustníkova Hradiště, stejně jako dalších okolních obcí, jsou na autobusové 

dopravě závislí a jsme přesvědčeni, že od nás - představitelů samosprávy - očekávají, že 

budeme všemožně podporovat její zachování a rozvoj. Ve výstavbě supermarketu nenacházíme 

dostatečný důvod pro snížení její kvality, komfortu a pro praktické znemožnění jejího 

dalšího rozvoje a rozšiřování. Individuální doprava automobily zahlcuje naše silnice a 

znečišťuje ovzduší. Měli jsme za to, že celostátní prioritou je podpora hromadné dopravy.  

 

 Proti výstavbě prodejny společnosti LIDL ČR v. o. s. v jiné vhodné lokalitě nemáme 

námitek, ale vzhledem ke stále vzrůstající nezaměstnanosti ve Dvoře Králové, bychom spíše 

očekávali, že své občany podpoříte v dojíždění za prací do jiných měst a obcí, než abyste 

dávali přednost rozšiřování sítě supermarketů. Nutné je také podotknout, že souhlasíme s 

názorem, že předmětný prostor bude nadměrně zatížen dopravou a marně hledáme návrh na 

řešení odstavného stání autobusů. Pokud je však důvodem a podnětem pro návrh této změny 

územního plánu ústně přislíbený sponzorský dar ve výši Kč 5 000 000,--, je to skutečně 

alarmující!“  

 

Pokud se vám do rukou dostaly KRÁLOVÉDVORSKÉ NOVINY (vydávané Carlou, s. r. o.) a 

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE (vydávané Městem DKnL), mohli jste průběžně sledovat 

názorové střety opozice ze zastánci územního plánu. Vše se točilo okolo zmenšení 

stávajícího autobusového nádraží včetně zbourání budovy Osnado, s. r. o., likvidace 

zeleně a zhoršení kvality ovzduší, dopravního přetížení komunikace 17. listopadu, 

negativního dopadu na maloobchodní síť ve městě a okolo finančního příspěvku ve výši 

5mil. Kč, který by městu LIDL ČR, v. o. s. zaplatila po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí na prodejnu potravin.   

 

Považujeme za dobrou zprávu, že pod tlakem veřejného mínění společnost LIDL ČR, v. 

o. s. od svého záměru prozatím odstoupila, jak nás informoval Okrašlovací spolek města 

DKnL. Městské zastupitelstvo na svém veřejném jednání 8. září 2005 proto tento záměr z 

návrhu změny územního plánu vypustilo a deklarovalo, že trvá na tom, aby současné 

autobusové nádraží ve Dvoře Králové n. L. sloužilo výlučně veřejné autobusové dopravě. 

Vyzvalo také společnost OSNADO, s. r. o. ke zkulturnění prostor nádraží (WC, přístupových 

chodníčků a nástupiště). 

 

Těší nás, že názory občanů a zastupitelů obcí přiměly společnost LIDL ČR, v. o. s. i 

zastupitele města k odstoupení od svých záměrů, ačkoliv, a to se přiznáváme, jsme v 

úspěch příliš nevěřili. Je to pro nás ponaučení, že má smysl projevit svůj názor. 
 

Hana Böhmová 

 

Zprávičky na závěr 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

 Sbor pro občanské záležitosti by vás rád informoval o tom, že na konec října 

připravuje vítání občánků a na konec listopadu posezení s jubilanty. Včas budete pozváni 

a těšíme se, že přijdete. 

 

Změna notáře pro vyřizování pozůstalostí 
 

 Obecní úřad byl informován o tom, že naše obec byla od 1. 9. 2005 zařazena, pokud 

jde o vyřizování pozůstalostních případů, do obvodu nově zřízeného notářského úřadu 

zřízeného pro obvod Okresního soudu v Trutnově (viz. níže). Tato změna se netýká 

dědických řízení, která již probíhají. 

 

 Mgr. Jan Krček, notář v Trutnově     Tel.: 499 819 185 

 Krakonošovo nám. 74       Fax: 499 819 684 

 541 01  Trutnov        E-mail: jkrcek.notar@nkcr.cz 

 (za prodejnou dřevěných hraček a keramiky DAJA) 

 

 Úřední hodiny:  Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00 

     Úterý  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00 

     Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00 

     Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00 

     Pátek  7:30 - 12:00 13:00 - 14:30 

 

 

 

mailto:jkrcek.notar@nkcr.cz


 21 
Přemístění veřejného telefonního automatu 
 

 Rada obce iniciovala přemístění veřejného telefonního automatu od prodejny JEDNOTy 

na budovu obecního úřadu, protože mládež, která se u prodejny schází, telefonní automat 

často poškozovala. Doufáme, že u obecního úřadu k podobným potížím docházet nebude. 
 

Hana Böhmová 

 

Klub důchodců 
 

 Vážení senioři, máte-li zájem o to, stát se členy klubu důchodců, kterému obecní 

úřad poskytne prostory klubovny v obecním domě č. p. 79, ozvěte se nám prosím. Aktivity 

klubu se budou odvíjet od vašich přání, ale k samotnému vzniku klubu je třeba, abyste se 

sdružili. Proto prosím telefonicky (tel.: 499 692 942) nebo osobně kontaktujte náš obecní 

úřad, abychom vás následně mohli vzájemně seznámit a vytvořit tak základ klubu, který se, 

jak věříme, co do počtu členů i aktivit bude rychle rozšiřovat. 
 

Hana Böhmová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

přispěli: Mgr. Iljana Durecová, Jana Baudyšová, Radek Hloušek, Hana Pištová, Ladislava Sýkorová, Zbyněk Šmíd, 

Mgr. Jaroslav Balcar, Vratislav Vopálka a Hana Böhmová. 

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

autoři. Uzávěrka 21. září 2005 

 

Příspěvky nám můžete zasílat kdykoliv. Zařadíme je vždy do nejbližšího vydání našeho občasníku. Další zpravodaj 

bude vydán pravděpodobně v dubnu 2006. 

 

Redakce:  

Obecní úřad v Choustníkově Hradišti, č. p. 102, 544 42  Choustníkovo Hradiště 

Tel.(starosta): 499 692 941, 725 08 11 96 

Tel.(účetní): 499 692 942 

E-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz E-podatelna: podatelna.chh@tiscali.cz 

www.volny.cz/ch.hrad 
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