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Co už máme uděláno, co už máme hotovo. 

Do čeho se pustíme, od začátku, nanovo. 
 

 Rok 2005 byl z hlediska realizace investic a rozsáhlejších akcí a oprav poměrně 

rušným rokem. Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje se nám podařilo 

získat dvě dotace: Ve výši Kč 50 000,-- na opravu střechy budovy č. p. 42, kde sídlí 

mateřská škola, školní jídelna a zdravotní středisko, a na obnovu veřejné zeleně ve 

výši Kč 47 000,--.  
 

Oprava střechy spočívala v nástřiku tvrdé PUR pěny, která bude plnit funkci 

tepelné a vodotěsné izolace a v následném nástřiku ochranné UV vrstvy, a to bez 

celkové výměny nebo odstranění stávající krytiny. Během prací vyvstala také potřeba 

provést nátěr klempířských prvků. Celkové náklady činily Kč 165 000,--. Větší tepelná 

izolace střechy však nečekaně přispěla k zvýraznění problému s vytápěním tohoto 

objektu, protože zatímco v patře, kde sídlí mateřská škola, je přetopeno, v dolních 

partiích naopak zima. Rada obce se proto v únoru usnesla na namontování 

termoregulačních ventilů na všechny radiátory, což umožní v jednotlivých místnostech 

samostatné regulování teploty a zcela jistě přispěje i k úsporám.   
 

 Obnovu veřejné zeleně v parčíku před Hospůdkou U dvou borovic a v prostoru mezi 

komunikací od prodejny JEDNOTY ke kancelářím Rýcholky, s. r. o. a potokem u „Šporku“ 

za Kč 119 000,-- jste jistě nepřehlédli. Práce byly započaty již v květnu, kdy byla 

provedena likvidace pařezů v parku. Samotná nová výsadba 17 stromů a 203 křovin 

proběhla v září a říjnu. Škoda jen, že je třeba počkat několik let, než se nám zeleň 

rozroste do plné krásy.  
 

V obnově veřejné zeleně budeme pokračovat i v roce 2006. Uzavřena byla smlouva 

o dílo na výsadbu sloupovitých buků o výšce 2 - 2,5 m na dětském hřišti, které by jej 

měly opticky oddělit od místní komunikace vedoucí kolem prodejny JEDNOTY a také od 

pomníku světových válek. Zároveň bude vysazeno mezi stromořadí již postupně 
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odumírajících kaštanů u potoka před obecním úřadem 12 kusů nových kulovitých javorů. 

Až tyto stromky zesílí, budou postupně staré stromy vykáceny. Předpokládané náklady 

na tuto výsadbu jsou 75 000,--. 
 

 I pro letošní rok bylo požádáno o dotace z programu obnovy venkova. Jedna z 

těchto žádostí je směřována na podporu výstavby hřiště pro míčové hry na dětském 

hřišti, které by mělo být situováno v jeho pravé části před prodejnou JEDNOTY. 

Součástí hřiště bude také zábrana, která zajistí, aby míče nepadaly do vozovky. Na 

projektové dokumentaci a na získání stavebního povolení se již pracuje. Zároveň se 

stavbou tohoto hřiště bude dokončeno i oplocení celého areálu. Náklady jsou 

předpokládány ve výši Kč 200 000,--.  
 

O druhou dotaci žádáme na opravu vnějších omítek obecního domu č. p. 79 (bývalá 

mateřská školka). Původně jsme odhadovali náklady na ca Kč 130 000,--, ale poté, co 

jsme si nechali zpracovat cenové nabídky, ukázalo se, že se bude jednat o více jak Kč 

200 000,--. Jako dlouhodobější záměr plánujeme stodolu u obecního domu rekonstruovat 

na nájemní obecní byty. Pro rok 2006 je však aktuální pouze vypracování projektové 

dokumentace, která je podmínkou pro podání případné žádosti o dotaci na tuto akci, 

protože bez ní se do takového díla nemůžeme vůbec pustit. Dotace z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu bytů jsou však poskytovány pouze pro 

konkrétní druhy bytů, a to na chráněné byty pro osoby se sníženou soběstačností, na 

byty na půl cesty nebo na vstupní byty, které by byly určeny pro osoby, které v 

důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení.   
 

 Největší akcí roku 2005 bylo dokončení výstavby 467 m kanalizace v „Kohoutovské 

ulici“, jejíž užívání bylo povoleno Městským úřadem ve Dvoře Králové n. L. 24. 

listopadu 2005. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly na Kč 1 237 539,--, ale 

jejich úhrada byla rozložena do tří let (2004 Kč 200 000,--; 2005 Kč 743 000,-- a 

2006 Kč 300 000,--). Nesmíme ani opomenout, že jsme v roce 2004 na tuto stavbu 

obdrželi mimořádnou dotaci od Královéhradeckého Kraje Kč 161 900,--.  
 

 Za účelem zasíťování lokality pro výstavbu nových rodinných domů na konci 

„Kohoutovské ulice“ bylo realizováno také prodloužení vodovodního řadu za           

Kč 236 000,--, které pomohlo vyřešit i problémy v zásobování pitnou vodou tří 

stávajících rodinných domů. A za stejným účelem uhradila obec i příspěvek           

Kč 300 000,-- VČE, a. s., aby v této lokalitě vybudovala novou trafostanici a vedení 

v celkové hodnotě Kč 1 350 000,--, které bylo zároveň podmínkou i pro novou výstavbu 

v části obce „Zátiší“.   
 

 Cílem těchto finančně náročných investic byly čtyři pozemky o výměře cca 1000 

m2, které jsou nyní připraveny pro výstavbu rodinných domů. Tři z těchto pozemků byly 

do konce roku prodány za Kč 200,--/m2. Závazek kupujících zahájit stavbu rodinného 

domu do pěti let a kolaudovat do osmi let byl v kupní smlouvě zajištěn  smluvní 

pokutou a zároveň zde bylo pro obec zřízeno předkupní právo. Naopak obec se ve 

smlouvách zavázala do roku 2020 vybudovat pro potřeby budoucích rodinných domů místní 

komunikaci s tím, že její I. etapa pro staveništní provoz bude dokončena do 18ti 

měsíců od podpisu první kupní smlouvy. Žádost o vydání stavebního povolení byla 

podána, takže již brzy nebude nic bránit tomu, aby stavba její I. etapy za cca      

Kč 350 000,-- byla zahájena. Věříme, že ani výstavba rodinných domů nezůstane pozadu 

a naše obec se rozroste o nové obyvatele. Je to již opravdu potřeba, protože 

zaznamenáváme soustavný pokles počtu obyvatel, a to o cca 10 lidí ročně. 
 

 Vrátíme-li se ještě k investicím v oblasti pitné vody, nemůžeme opomenout, že v 

roce 2005 byl zakoupen od Zemědělského družstva Vlčkovice v Podkrkonoší za Kč 

95 200,-- vodovodní řad, jehož prostřednictvím jsou naší vodou zásobováni odběratelé 

ve Vlčkovicích včetně našeho největšího odběratele - firmy Bohemia Chick, s. r. o. 

Pro rok 2006 je plánováno vybudování prodloužení vodovodního řadu k č. p. 11 (viz. 

obrázek), kde nyní sídlí Autobazar Honsnejman, a kde jste jistě zaznamenali 

rekonstrukci, jejímž výsledkem budou byty. Plánované zvýšení odběrů spojené s trvalým 

bydlením by již stávající studna, která č. p. 11 dosud zásobuje, nezvládla, a proto 

obec za Kč 200 000,-- (samozřejmě za přispění vlastníka č. p. 11) toto prodloužení 

vybuduje. Na tento nový řad se bude moci napojit i PENZION DOCTOR. 

 Víme, že velmi sledovanou oblastí investic jsou místní komunikace v obci. Nový 

asfaltový povrch za Kč 344 000,-- byl v roce 2005 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“ byla komunikace vyspravena. V rámci těchto prací byla 

vyasfaltována i parkovací plocha pro zaměstnance před budovou základní školy. Během 
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roku byla provedena i výsprava nejpostiženějších míst balenou směsí, a to zejména na 

místní komunikaci od č. p. 159 až k hasičské zbrojnici na Ferdinandově. Tyto výspravy 

byly provedeny za Kč 134 000,--. Opravy pro letošní rok jsou plánovány v objemu Kč 

200 000,--, pokud nás ovšem jako v loňském roce nezaskočí neplánovaná katastrofa, 

jakou bylo zřícení mostku před obecním 

úřadem. Ten se zřítil díky neukázněným 

řidičům, nerespektujícím zákaz vjezdu. 

Oprava stála Kč 74 000,--. Přes léto zde 

bude umístěn květník, který bude 

rozhodně účinnější než dopravní značení, 

které je poslední dobou zvykem zcela 

ignorovat, a to nejen v těchto místech. 
 

 Z drobnějších oprav realizovaných 

v roce 2005 stojí za zmínku oprava dvou 

pomníků světových válek v obci, a to 

vedle dětského hřiště a v parku před 

Hospůdkou U dvou borovic za Kč 35 000,--

. Byly dokončeny vnitřní omítky hasičské 

zbrojnice v budově obecního úřadu za Kč 

55 000,-- a vy z vás, kteří jste nás 

přišli navštívit osobně, jste jistě 

zaznamenali nově vymalované a zařízené 

kanceláře starosty a účetní obce. V roce 

2006 plánuje obnovit vybavení také v 

zasedací místnosti obecního úřadu, 

protože nárůst administrativy nás nutí 

vybudovat odpovídající prostory pro 

přehledné archivování písemností. Doby, 

kdy mohly úřední dokumenty na půdě 

postupně sešrotovat myši, jsou pryč.  
 

 Hovoříme-li o budově obecního 

úřadu, nelze zapomenout na obecní 

knihovnu, která v jejím přízemí sídlí. 

Již v březnu 2005 uzavřela obec partnerskou smlouvu s Královéhradeckým krajem pro 

projekt „Internatizace knihoven v Královehradeckém kraji“, a to spolu s 90ti dalšími 

obcemi. Na základě této smlouvy Královéhradecký kraj požádá o dotaci na tento projekt 

ze SROPu a zajistí výběrové řízení na dodání výpočetní techniky, kterou předá obci na 

základě smlouvy o výpůjčce. Obec zajistí v knihovně veřejný a bezplatný přístup k 

internetu. Dle poslední informace bude výpočetní technika dodána v průběhu března či 

dubna 2006 a připojení na internet bude následovat. Je zřejmé, že za těchto okolností 

bude nejen nutné rozšířit provozní dobu knihovny, která je nyní otevřena vždy v 

pondělí od 15:30 do 17:30, ale najít i počítačové nadšence, kteří by byli ochotni pro 

naši knihovnu pracovat. 
 

 Ačkoliv v loňském roce nebyla zahájena stavba samotná, na plynofikaci se stále 

pracuje. Dokončena byla projektová dokumentace I. a II. etapy plynofikace 

Choustníkova Hradiště, a to za Kč 321 790,-- (z toho Kč 214 200,-- bude doplaceno v 

roce 2006) a máme i všechna stavební povolení. Na provozu samotného svazku se potom 

naše obec podílela neinvestiční dotací ve výši Kč 10 000,--. I když z nového roku 

uplynulo teprve několik týdnů, v plynofikaci se toho stalo již mnoho nového: Bylo 

vypsáno výběrové řízení na dodavatele celé stavby a o poskytnutí dotace jednáme s 

Královéhradeckým krajem. Na podrobnější informace si ale prosím počkejte až do vydání 

Plynofikačního zpravodaje. 
 

 V loňském roce se nám nepodařilo provést plánovanou opravu rozpadlé meliorační 

zdi potoka u „Šporku“, a tak tuto opravu přesunujeme do roku 2006.  
 

Náš klub sportovců, by nám jistě neodpustil, kdybychom se nezmínili o opravách 

a rekonstrukcích antukového hřiště za poštou a objektu „kabin“, které se staly  

jejich základnou. Nutné je poděkovat za nespočet dobrovolně odpracovaných hodin, 

které si vybudování kvalitního sportoviště vyžádalo. Obec tuto aktivitu podpořila 

materiálně a finančně a bude v tom pokračovat i v letošním roce, protože střecha 

kabin potřebuje natřít, dveře a okna vyměnit a elektroinstalace obnovit. Možná se to 

nezdá, ale v loňském roce tyto úpravy spolykaly přes 50 000,-- a letos počítáme s 

částkou přes 100 000,--. 
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Máte-li zájem o bližší informace o hospodaření obce v roce 2005, nebo byste 

rádi ovlivnili naše plány pro letošní rok, ale i pro roky budoucí, zveme vás na 

veřejná jednání zastupitelstva. Je samozřejmostí, že návrh rozpočtu pro rok 2006 i 

závěrečného účtu za rok 2005 si můžete prostudovat na naší úřední desce, která je 

součástí i našich internetových stránek.  
Hana Böhmová 

 

Rozpočet obce na rok 2006  
 

 Zveřejňovat rozpočet obce pro rok 2006 na stránkách našeho zpravodaje v celém 

jeho podrobném znění by nám zabralo několik stránek, a proto si dovolujeme uvést 

pouze jeho souhrnné údaje. Ostatně návrh rozpočtu je v podrobném znění zveřejněn na 

úřední desce i na našich internetových stránkách (www.volny.cz/ch.hrad) a projednán 

bude na veřejném zasedání zastupitelstva obce ve středu 22. března 2006 od 17 hodin. 

Na toto jednání vás pochopitelně srdečně zveme. 
 

Příjmy 

Daňové příjmy, příjmy dotací a místní poplatky 3 962 220 Kč

Příjmy za pitnou vodu 450 000 Kč

Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 60 000 Kč

Příjmy z pronájmu v bytovém hospodářství 48 780 Kč

Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení 8 000 Kč

Příjmy z komunálních odpadů a z třídění odpadů 48 000 Kč

Příjmy z pronájmu pozemků (včetně hřbitova) 37 000 Kč

Příjmy z prodeje pozemků 236 000 Kč

Ostatní příjmy (úroky, dividendy, prodej popelnic...) 57 530 Kč

Příjmy celkem 4 907 530 Kč
 

 

Výdaje 

Silniční hospodářství 730 000 Kč

Pitná voda (provoz vodovodu včetně výstavby) 618 890 Kč

Kanalizace 310 000 Kč

Úprava drobných vodních toků (meliorace) 80 000 Kč

Mateřská škola 231 000 Kč

Základní škola 638 200 Kč

Školní jídelna 124 000 Kč

Knihovna obce 57 000 Kč

Kronika 8 000 Kč

Kulturní zařízení (kulturní sál) 74 200 Kč

Kultura (SPOZ a společenské akce) 189 000 Kč

Sportovní zařízení (hřiště, kabiny) 116 000 Kč

Tělovýchovná činnost (cvičení žen...) 12 500 Kč

Dětské hřiště 210 000 Kč

Zájmová činnost (rybáři) 10 000 Kč

Zdravotní středisko 43 650 Kč

Bytové hospodářství 230 000 Kč

Veřejné osvětlení 105 000 Kč

Pohřebnictví 61 300 Kč

Inženýrské sítě (zejména plynofikace) 1 032 200 Kč

Komunální, tříděné a nebezpečné odpady 305 000 Kč

Veřejná zeleň 178 000 Kč

Dávky sociální péče pro staré občany 10 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 82 600 Kč

Zastupitelstvo 505 000 Kč

Činnost místní správy (z toho 181720,-- rezerva) 1 237 120 Kč

Finanční operace (pojištění, bankovní poplatky...) 44 000 Kč

Výdaje celkem 7 242 660 Kč
 

 

http://www.volny.cz/ch.hrad
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 Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 2 335 130,-- bude uhrazen ze zůstatku 

finančních prostředků k 31. 12. 2005. 

 

Návrh rozpočtu počítá také s tradiční podporou veřejně prospěšných činností. 

Drobnými finančními příspěvky, věcnými nebo peněžními dary podporujeme zejména 

registrovaná i neregistrovaná občanská sdružení občanů z naší obce jako je Sportovní 

klub Choustníkovo Hradiště, MC Black Knights (motorkáři), Volné sdružení cyklistů, 

Rybářský kroužek, Český svaz žen Choustníkovo Hradiště, Sbor dobrovolných hasičů 

Choustníkovo Hradiště a cvičení žen v kulturním sále. Naše podpora se samozřejmě 

neomezuje pouze na naši obec. Roky již přispíváme na provoz občanské poradny při 

Farní charitě ve Dvoře Králové n. L. a s Komitétem pro udržování památek z války roku 

1866 formou dotací spolupracujeme na restaurování a obnově starého hřbitova u 

kostela. V loňském roce jsme také přispěli na nákup sociálního automobilu pro 

Pečovatelkou službu ve Dvoře Králové n. L., kterou naši občané mohou taktéž využívat. 

 

Souhrnně lze říci, že rádi podpoříme - finančně i materiálně - jakoukoli 

veřejně prospěšnou aktivitu, jejímž výsledkem bude rozvoj pospolitosti našich občanů 

a účelné trávení volného času. Stačí, pokud nám osobně nebo písemně svůj návrh 

doručíte. V této oblasti nás velmi mrzí, že naši senioři zatím neprojevili, i přes 

několikeré výzvy, vážnější zájem o využití klubovny v obecním domě. Zdá se, že raději 

tráví svůj čas o samotě a stěžováním si, že se pro ně nic nedělá. 

  
Hana Böhmová 

 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 
 

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským sdružením, které 

se hlásí k tradicím ochrany památek z války roku 1866. Je přímým pokračovatelem 

Spolku pro udržování válečných památek na bojišti Králové-hradeckém v Hradci Králové 

i dalších zaniklých místních spolků s totožným zaměřením na území české republiky. 

Komitét 1866 byl založen v roce 1888 v souvislosti s tím, jak začal na bojišti u 

Hradce Králové vznikat, co do rozsahu i kvality, ojedinělý soubor vojenské funerální 

plastiky a zároveň se začalo ukazovat, že společné hroby padlých vojáků a několik 

desítek pomníků budou vyžadovat stálou péči.  

 

Zakladatelem Komitétu byl setník v.v. Jan Nepomuk Steinský (*15. 6. 1848 – 

31.7.1922), který byl za prusko-rakouské války roku 1866 zařazen k  pěšímu pluku č. 

80 a v hodnosti  svobodníka se zúčastnil 3. 7. 1866 bitvy u Hradce Králové. Zde 

utrpěl těžké zranění ruky, která mu byla následně amputována.  

 

Prvním technickým referentem Komitétu 1866 se stal jeho spoluzakladatel Vilém 

Dokoupil, tehdejší ředitel Odborné školy pro kameníky a sochaře v Hořicích. Spolek 

brzy získal na důležitosti, členů přibývalo a do jeho řad vstupovali osobnosti 

veřejně činné a vážení občané měst na Královéhradecku. Přičiněním těchto členů - 

mecenášů - bylo během dvou let (1889-1891) opraveno všech 227 evidovaných památek. 

Byly opraveny či zřízeny nové kříže na hromadných hrobech a odborně restaurovány 

kamenné náhrobní kameny i monumentální pomníky. Vznikaly také nové památky. V roce 

1898 bylo v evidenci 319 pomníků, o rok později již 342, za další dva roky rovných 

400 a v roce 1912 již 419, z nichž každoročně Komitét opravoval kolem 50. 

 

Dne 21. 12. 1891 byl zřízen Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků 

z roku 1866 v Čechách, který sdružoval místní spolky na jednotlivých bojištích včetně 

královéhradeckého. Po rozpadu Rakouska-Uherska byla činnost Ústředního spolku 

ukončena, avšak některé místní spolky, zejména královéhradecký a jičínský, ve své 

záslužné činnosti pokračovaly  a to až do roku 1951, resp. 1959, kdy byly zákonem 

rozpuštěny a jejich majetek státem zabaven. 

 

V letech 1945 - 1989 měl o památky pečovat  stát. Ve Dvoře Králové n/L se však 

pomníky z války roku 1866 žádné péče  nedočkaly. Státní orgány dokonce bránily 

v opravách pomníků  (např. Choustníkovo Hradiště),  aktivní jedinci byli vyslýcháni  

příslušníky Veřejné a Státní bezpečnosti. 

 

Se změnami ve společnosti  na přelomu 80. a 90. let došlo také k obrození hnutí 

v oblasti péče o válečné hroby a pomníky z roku 1866. V roce 1990 byla v Hradci 

Králové obnovena činnost Komitétu pro udržování památek z roku 1866, který o památky 

na území celé České republiky pečuje dodnes. 



 6 

První valná hromada obnoveného Komitétu 1866 se uskutečnila 31.3.1990. Na této 

valné hromadě byla schválena organizační struktura Komitétu 1866, která s drobnými 

změnami platí i dnes. Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada a 

výkonným orgánem předsednictvo.  

 

Z důvodu zajištění kvalitní a odborné péče o válečné hroby a pomníky z roku 

1866 je území České republiky rozděleno do regionů: 

o bojiště Hradec Králové 

o bojiště Náchod, Česká Skalice, Svinišťany 

o bojiště Trutnov 

o bojiště Dvůr Králové nad Labem 

o bojiště Jičín 

o bojiště severních Čech 

o území Moravy a Slezska 

o ostatní území ČR 

 

Každé toto území spravuje technický referent Komitétu 1866, který je členem 

předsednictva. Činnost technických referentů je zaměřena na ochranu, péči, údržbu a 

popularizaci válečných hrobů, pomníků a dalších památek z války roku 1866, které 

s těmito událostmi souvisejí. Pro dosažení tohoto cíle vyvíjí Komitét 1866 potřebné 

aktivity, při nichž spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a s obdobně 

zaměřenými spolky a institucemi. Účastní se jednání příslušných orgánů, na nichž 

prosazuje zachování krajinného vzhledu v místech bojů 1866. Zajišťuje, aby jednotlivé 

památky mohly být kdykoliv volně a bez překážek zájemci zhlédnuty. Svou práci 

všestranně popularizuje a působí osvětově vůči veřejnosti a institucím. 

 
Ing. Radek Teichman    

 

Prusko-rakouská válka v roce 1866 - díl 1. 
 

Prusko-rakouská válka zaujímá nezastupitelné místo v dějinách Evropy 19. 

století. Stala se jedním z hlavních příčin pádu politického systému vytvořeného po 

porážce Napoleona na vídeňském kongresu v roce 1815, kdy byl na troskách Svaté říše 

římské národa německého vytvořen tzv. Německý spolek. Jednalo se o sdružení 41 velmi 

různorodých států, kde nejdůležitější roli hrály dvě mocnosti – Rakousko a Prusko. 

Původní účel jeho vytvoření – zaručit politický status quo v Evropě po porážce 

Napoleona, byl zvláště po roce 1848 zúžen na vzájemné soupeření obou velmocí, jejichž 

politický vývoj je stále více rozděloval. Rakousko, které mělo ve spolku vedoucí 

postavení, ve svém systému konzervovalo tradiční typ absolutní monarchie a uzavíralo 

se pokrokovějším vlivům. Prusko naproti tomu svůj stát modernizovalo, celní unií 

hospodářsky „sjednotilo“ německé státy a neskrývalo své ambice přeměnit Německý 

spolek v jednotný stát nebo alespoň politicky sjednotit německé státy.  

 

Záminka k přímému střetu se brzy našla. Rakouský 

guvernér okupovaného Holštýnska podmaršálek Gablenz, který 

vyhrál v roce 1866 pro Rakousko jednu bitvu a to u nedalekého 

Trutnova, se chystal udělit tomuto státečku relativní 

samostatnost. Nový pruský kancléř, ”železný” Otto von 

Bismarck, něco takového nemohl připustit. Pruská vojska 

Holštýnsko obsadila i přes protesty rakouské vlády u 

Spolkového sněmu ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Na stranu habsburské 

monarchie se postavila německá 

království Sasko, Bavorsko, 

Hanoversko, Hessensko, Bádensko a 

Würtembersko. Pruský král Vilém I. 

získal pro vytvoření druhé fronty 

na jižní rakouské hranici Viktora 

Emanuela I., krále sjednocující se 

Itálie a příslib Ruska, Anglie a 

Francie o zachování neutrality. Rakousko tak bylo sevřeno 

do kleští.  

 

Po naprostém ochlazení vzájemných vztahů vtrhla v noci 

z 15. na 16. června 1866 pruská vojska do Saska a 

Hanoverska. Saský královský dvůr se svým armádním sborem 
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ustoupil do Čech. Prusové slavili první vítězství a pokračovali na své cestě porazit 

habsburskou monarchii.  

Armáda rakouského císaře Františka Josefa I., vedená polním zbrojmistrem 

Ludwigem von Benedek, se soustřeďovala nejprve v okolí pevnosti Olomouce, avšak      

17. června 1866 se začala přesunovat do severovýchodních Čech k  Hradci Králové. 

Výjimkou byl I. armádní sbor, který byl rozložen v prostoru Teplic, Mladé Boleslavi a 

Prahy. Ten se 25. června spojil u Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště s ustupujícím 

saským armádním sborem korunního prince Alberta. 

 

Již 21. června 1866 předali Prusové rakouským předním strážím listiny 

s vypovězením války. O den později vstoupily první pruské jednotky do Slezska a      

23. června začal postup I. armády pruského prince Bedřicha Karla do Čech u Žitavy a 

Labské armády vedené generálem Herwarthem von Bittenfeld od Drážďan k České Lípě. II. 

pruská armáda pod vedením korunního prince Bedřicha Viléma překročila hranice ve 

třech proudech na Náchodsku a Trutnovsku až 26. resp. 27. června 1866. Válka začala! 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 
Ing. Radek Teichman 

 

Celý připravovaný pětidílný seriál týkající se událostí prusko-rakouské války si již 

nyní můžete přečíst v historickém okénku na našich internetových stránkách. 

 

  

Naše škola  
 

První půlrok letošního školního roku právě uplynul. Za tu dobu jsme prožili 

mnoho zajímavého, od exkurze do Prahy, přes  "pobyt v pravěku" v muzeu ve Dvoře 

Králové, Halloween... až po zápis do 1. ročníku, rozdání pololetního vysvědčení a 

vytvoření dalšího čísla časopisu Školáček, který si budete moci zakoupit v obchodě u 

paní Pochobradské, na obecním úřadu a ve školce za 10,-- Kč.  A jak to bylo u nás  se 

zápisem? Čtěte prosím dál. 
Mgr. Iljana Durecová, ředitelka PO 

 

Zápis do 1. třídy 
 

     Dne 24.ledna 2006 proběhl na naší školičce zápis do 1.třídy. Na nové prvňáčky 

jsme se všichni moc těšili. Dole na chodbě jsme vystavěli hrad z kostek, ve kterém se 

pak usídlily pohádkové postavičky a za doprovodu fléten a kytary vítaly naše nové 

prvňáčky. Ve  vyzdobené třídě už nám předškoláčci předváděli svoje umění: zpívali, 

recitovali, počítali, malovali, tancovali a cvičili, pracovali na počítači, v malém 

převlečku si zahráli pohádku. Při překonávání úkolů je doprovázely pohádkové 

postavičky. Za splněné úkoly dětem na „kartičku předškoláka“ naskakovaly veselé 

obrázky z tiskátek. Protože všechny děti byly moc a  moc šikovné, získaly v závěru za 

odměnu dárečky a pro vzpomínku „Pamětní list“. 

     

Na zápis se přišel podívat i pan starosta naší obce, který k dětem a rodičům 

hezky promluvil a vyjádřil zájem obce o chod naší školy. 

      

Myslím, že se nám zápis povedl a novým dětem i rodičům se v naší škole líbilo a 

bude líbit. Však už v závěru letošního školního roku čeká naše nastávající prvňáčky 

překvapení. Už se těšte! 
Jana Baudyšová, učitelka 

 

Z mateřinky    
 

   V současné době navštěvuje naši mateřskou školu 25 dětí. Z toho je 15 

předškoláků, kteří se již nyní připravují na zahájení povinné školní docházky v tomto 

roce. Zatím je tato příprava vedena formou hry a zábavy, ale v září již z nich budou 

opravdoví školáci. K této přípravě na školu je také zaměřen pobyt starších dětí 

v základní škole, který probíhá každou středu v odpoledních hodinách. Děti se na 

návštěvu školy velice těší, neboť se zde postupně seznamují s novým prostředím, 

vybavením a především učitelkami, které je budou na zdejší škole učit. 

 

     Od začátku školního roku navštívily děti z naší mateřské školy několik 

divadelních představení v Hankově domě ve Dvoře Králové n. L. Za zmínku stojí zejména 

představení „Betlémská Hvězdička“, které upoutalo nejen děti, ale i paní učitelky. 

Také pohádky hrané paní Holasovou mají vysokou úroveň a dětem se vždy líbí. 
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Velice příjemným zážitkem byla návštěva základní školy za účelem oslavy Hallowenu. 

Děti se zde moc pobavily. 

      

V předvánočním čase navštívil naši mateřskou školu Mikuláš, který děti 

obdaroval sladkostmi a společně s čerty tak připravili velice rušné dopoledne. V době 

adventní děti zpívaly koledy a těšily se na Vánoce. Ty byly letos opravdu bohaté. 

Díky zřizovateli a několika sponzorům, se tak děti mohly radovat z velkého množství 

dárků v podobě hraček, se kterými si stále hrají. DĚKUJEME! 
                                Hana Pištová, učitelka 

 

Pohled zřizovatele - počet žáků  
 

 Základním předpokladem pro existenci a zachování základní školy v naší obci je 

počet žáků, který se ostatně stal alfou a omegou všech škol v celé republice. A 

musíme se smířit s tím, že malé vesnické školy s rodinnou atmosférou, která ovšem nic 

neubírá na odborné výši pedagogů ani na vybavení školy, jsou vymírajícím druhem. 

Porodnost samozřejmě klesá, ale ta není jediným důvodem, proč tomu tak je. Kdyby naši 

základní školu navštěvovaly všechny děti z naší obce, praskala by doslova ve švech. 

Nezáleží však na dětech, ale na jejich rodičích, kteří dávají přednost velkým školám 

ve Dvoře Králové n. L., protože se domnívají, že jejich děti lépe připraví na život. 

A nám nezbývá, než jejich rozhodnutí respektovat. 

 

 Dovolte nám prosím uvést několik čísel, která lépe dokreslí, o jak velký 

problém se jedná: Kolik dětí z obce naši školu skutečně navštěvuje? 

 

 Z pěti dětí ve věku 8 let  ->   dvě děti ve II. ročníku 

Ze čtyř dětí ve věku 9 let  ->  jedno dítě ve II. ročníku  

a dvě ve III. ročníku 

 Z osmi dětí ve věku 10 let  ->  čtyři děti ve IV. ročníku 

 Z osmi dětí ve věku 11 let  ->  dvě děti v IV. ročníku 

 Z devíti dětí ve věku 12 let ->  dvě děti v V. ročníku 

 

 Snadno si spočítáte, že z počtu 34 dětí, které by do naší školy mohly chodit, 

jich je ve školním roce 2005/2006 zapsáno pouze 13. Minimální počet žáků v základní 

škole, která má dvě dvojtřídky, je 24, a tak nás nad vodou drží žáci z okolních obcí 

(5 z Vlčkovic v Podkrkonoší, 5 z Kuksu a 1 žák z Trutnova).   

 

 Obec má možnost za podmínky, že uhradí chybějící prostředky na platy, udržet 

školu i při počtu do 20 žáků. Klesne-li však počet ještě níže, musela by náklady na 

kompletní provoz školy hradit obec, a to i včetně všech nákladů na platy, které nyní 

hradí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a které se pohybují ročně kolem Kč 

1 300 000,--. Je zřejmé, že by to byla příliš velká cena za školu, o kterou vlastně 

tolik rodičů nestojí. 

 

  Zápis do první třídy nás s ohledem na tento vývoj zájmu o naši školu 

„nezklamal“. Zapsáno bylo šest žáků, ale z 10 dětí, které by do první třídy z naší 

obce mohly nastoupit, byly zapsány pouze čtyři. Musíme si připustit, že se Damoklův 

meč nad naší základní školou již povážlivě houpá. Zdá se sice příznivé, že do 1. 

ročního nastoupí šest žáků a z pátého by v novém školním roce měli školu opustit 

pouze 3, ale vše není tak růžové, jak se to na první pohled zdá. Již nyní máme zprávy 

o tom, že v příštím školním roce nenastoupí tři až čtyři žáci z vyšších ročníků. 

Všechny důvody se asi nikdy nedovíme, i když tím nejčastějším bývá, že mladší 

sourozenec bude doprovázet do školy ve městě toho staršího.  

 

 Alespoň drobnou útěchou pro nás zůstává, že základní škola je pro školní rok 

2006/2007 zřejmě zachráněna. Ale na jak dlouho? Ve čtvrté třídě, která napřesrok naši 

školu opustí je 10 žáků...! 

 

 Co můžeme pro záchranu základní školy udělat? Kromě toho, že bychom začali 

vypínat v nočních hodinách v obci elektrický proud za účelem zvýšení porodnosti, 

děláme prakticky vše, co je v našich silách.  

 

Více aktivit? Více aktivit, máme na mysli zejména program pro děti po skončení 

vyučování, však znamená také více odpracovaného času a tím i více pracovníků, které 

si, vzhledem ke stále klesajícímu počtu žáků, nemůžeme dovolit. K tomu se přidává i 

metodika krajského úřadu, který tyto aktivity podporuje jen sporadicky, protože za 
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tímto účelem je ve Dvoře Králové n. L. dům dětí a mládeže. Přesto nezůstáváme pozadu. 

Kromě školní družiny mohou děti navštěvovat kroužky angličtiny, hry na flétnu, 

informatiky a ručních prací, a to za symbolické ceny. Vystoupení dětí nechybí při 

vítání občánků, setkání jubilantů nebo na pietním aktu na hřbitově. A nalistujete-li 

si „Školáčka“, zjistíte, že v 1. pololetí školního roku 2005/2006 se děti v rámci 

výuky i mimo ni zúčastnily 18ti kulturních nebo sportovních akcí.  

 

Dovolte nám, se na tomto místě blíže zmínit alespoň o exkurzi našich žáků v 

Kostele Povýšení sv. Kříže, kam si v předvánočním čase přišli zazpívat a zahrát na 

flétny pod vedením paní Jany Baudyšové, která je doprovodila na kytaru. Závěrem 

exkurze předvedl pan Jan Láska všem přítomným hru na varhany. Jsme přesvědčeni, že k 

všeobecnému rozhledu dětí návštěva kostela patří, protože také církev je součástí 

naší historie a kultury a umět se chovat v tomto prostředí dnes již není 

samozřejmostí.  

 

Lepší vybavení? Máme kompletně a moderně 

vybavenou počítačovou učebnu, nové polohovatelné 

lavice i židličky, bezprašné tabule a na pomůcky 

vydáváme každoročně přes    Kč 30 000,--. K počítačům 

mají žáci přístup i o přestávkách a před vyučováním. 

Je pravdou, že máme problémy s tělocvičnou, ale naše 

škola nestojí v zabetonovaném centru města nebo na 

sídlišti a žáci mají za rohem k dispozici areál s 

nově upravenými antukovými hřišti. Mimo to, součástí 

výuky je samozřejmě i plavecký výcvik v Trutnově a 

bruslení na zimním stadionu v DKnL.  

 

Finančně motivovat rodiče prvňáčků? Vzhledem k 

tomu, že rodičům se vyplatí hradit dopravu svých dětí 

do města a zpět, nezdá se, že by finanční hledisko 

bylo pro volbu školy rozhodující. Nicméně naše obec 

již roky dává každému žáčkovi při nástupu do 1. třídy 

finanční dar ve výši Kč 1 000,-- na nákup školních 

potřeb.  

 

Zvýšit kvalifikace pedagogů? A čím se kvalifikace měří? Byrokraticky podle 

počtu papírů s razítky vysokých škol a školicích zařízení, nebo máme dát přednost 

hodnotě dlouholetých zkušeností, praxi, nadšení a oddanosti k práci, přístupu k dětem 

a celkovému umění učit a naučit? Můžeme vás ubezpečit, že problémy s kvalifikovaností 

učitelů a zejména v oblasti jazyků jsou na všech školách i na těch dvorských.  

 

 Často se setkáváme také s názorem, že bychom po rodičích žáků, kteří odcházejí 

do města, ačkoliv by naši školu navštěvovat mohli, máme požadovat uhrazení 

neinvestičních nákladů, které jsme povinni městským školám hradit. Rádi bychom však 

uvedli povinnost hrazení neinvestičních nákladů na správnou míru. Tyto náklady je 

naše obec povinna hradit pouze za žáky v ročnících, které v naší škole nejsou 

otevřeny. Tedy v této chvíli za 1. a 6. - 9. ročník. Tyto náklady platíme proto, že 

povinností každé obce je zajistit základní vzdělání všem svým občanům, a to buď 

vlastní školou nebo ve školách v jiné obci, kterým se za tuto službu platí. Od roku 

2005 se nově tato povinnost vztahuje i na předškolní ročník v mateřských školách. Je 

samozřejmé, že toto hrazení nákladů funguje i opačně a obce Vlčkovice v Pokrkonoší, 

Kuks, Stanovice a Heřmanice je platí naší obci. 

 

 Věřte nám, že udržet základní školu v naší obci je jedním z našich 

nejdůležitějších úkolů a cílů, i když se nemůžeme ubránit pocitu, že pod lavinou 

nepříznivých vlivů se z toho stává spíše přání. Všechny skeptiky však ubezpečujeme, 

že ani přes nejisté vyhlídky do budoucnosti se naše škola nepřestane rozvíjet, 

modernizovat a udržovat krok s jinými školami. A na rozdíl od velkých a do jisté míry 

neosobních škol ve městě se naši učitelé a vychovatelé dětem individuálně věnují po 

celý den, a tak něco jako šikana u nás prostě nemá šanci. Základní škola v obci je 

nejenom místem, kde děti učíme číst, psát a počítat, ale také místem, kde prožívají 

nejkrásnější léta svého dětství a kde si vytváří svůj vztah k rodné obci.  
 

Snad tento článek přiměje rodiče, kteří se na zániku naší školy svou nepřízní 

podílejí, alespoň k zamyšlení. Uvítáme, pokud v reakci na tento článek budeme moci v 

příštím vydání zpravodaje uveřejnit vaše názory, návrhy a připomínky. 
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Hana Böhmová, Vratislav Vopálka 

Srdcem o škole 

 
I já připojuji pár řádků a vyjadřuji svoje pocity a názory na osud naší školy. 

Do naší školy stále častěji přicházejí cizí lidé (dealeři, divadelníci, písničkáři) a 

nikdy nezapomenou naši školičku pochválit, jak je útulná, rodinná a moderně vybavená. 

Jedna z návštěvnic se rozplývala nad výtvarnými obrázky a výzdobou celé budovy s 

otázkou, kolik talentovaných dětí navštěvuje kroužek výtvarné výchovy? Naší odpovědí 

bylo, že jsou to práce, které děti tvoří v rámci výuky výtvarné výchovy. Jedna z 

maminek budoucího prvňáčka si naši školu prohlédla a její rozhodnutí bylo 

jednoznačné: Moje dítě bude chodit sem.  

 

Ale v dnešní době naší škole hrozí uzavření. Proč? V naší školičce pracuji 

dvacet let s jednou tříletou přestávkou. Obě moje děti zachovaly naší škole přízeň, 

protože jsem si neuměla představit, jak toho svého malého prcka, s taškou na zádech, 

pohltí obr ve městě a volila jsem malé rodinné prostředí. Nikdy toho nebudu litovat. 

K naší školičce mám velice hluboký vztah. Prošla jsem pod rukama čtyř ředitelek. 

Každá z nich byla trošku jiná, ale jedna věc byla vždy stejná. Děti do měst odcházely 

vždycky, jen s tím rozdílem, že dříve se rodilo více dětí a nás odchod několika dětí 

tolik neranil.  

 

Školu mám upřímně ráda a každý den se na děti a perfektní pracovní kolektiv 

těším. Těžce se s ní budu loučit. Až se jednou naše škola zavře, už se zřejmě 

neotevře, ve třídách se nerozsvítí světlo a nikdo už z oken neuslyší zpěv našich 

dětiček. Obec usne a zestárne. Ale život musí jít dál. Problémy přicházejí a my jsme 

tu od toho, abychom je řešili. Všem dětem budu přát, aby se jim ve městě dobře vedlo, 

v nové škole, kterou si vyberou, se jim líbilo a měly hodnou paní učitelku, která je 

bude mít ráda. Stejně si myslím, že na naši školu nikdy nezapomenou a jednou samy 

uznají, že jim vlastně o pár let prodloužila jejich dětství a přitom je neochudila na 

vzdělanosti.  
Jana Baudyšová, učitelka a místostarostka 

 

Místní poplatky nejen v roce 2006 
 

 Dle zákona o místních poplatcích má každá obec možnost stanovit si formou 

obecně závazných vyhlášek na svém území až devět druhů místních poplatků. Místní 

poplatky jsou formou daní, které však neplatí celostátně, ale jsou stanovovány pouze 

pro území dané obce a vztahují se proto především na občany, kteří zde mají trvalý 

pobyt, vlastní nemovitost, nebo kteří zde provozují svou podnikatelskou či jinou 

činnost.  

 

 Z vyhlášek, které vydává zastupitelstvo obce, však nevyplývá pouze povinnost 

platit místní poplatek, ale jsou zde také upraveny další nepeněžní povinnosti, a tak 

se domníváme, že neuškodí si vše připomenout a zrekapitulovat.  

 

 Většina vyhlášek o místních poplatcích v naší obci platí již od roku 2004. 

Výjimkou je vyhláška o místním poplatku "za odpady", jejíž nové znění nabylo 

účinnosti 1. 1. 2006. Přesto nedošlo k žádným podstatným změnám, protože tato nová 

vyhláška byla vydána zejména z důvodu změny výše poplatku.  

 

 
 

Místní poplatek ze psů 
 

Sazba poplatku: Kč 100,-- ročně za jednoho psa staršího tří měsíců. Poplatek 

není zvyšován při větším počtu psů. 

Poplatek platí: Držitel psa, což je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území naší obce. 

Splatnost poplatku: do 31. března 

 

Od poplatku ze psů jsou ze zákona osvobozeny osoby, které jsou nevidomé, 

bezmocné, nebo mají průkaz ZTP/P a také osoby, které provádějí výcvik psů k doprovodu 

zdravotně postižených osob, provozují útulek nebo mají psa služebního, kterého 

používají pro výkon svého povolání. Obec toto osvobození rozšířila i na psy 

pocházející z útulku, jejichž držitelé jsou od poplatku osvobozeni po dobu 24 měsíců. 
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Ve vyhlášce obce je stanovena také nepeněžní povinnost držitelů psů, a to do 15 

dnů od vzniku poplatkové povinnosti sdělit obecnímu úřadu své osobní údaje i údaje o 

psovi a doložit případný nárok na osvobození. Tato povinnost platí i pro ty, kteří 

jsou od placení poplatku osvobozeni, a týká se i změny již nahlášených údajů. Které 

údaje je třeba obecnímu úřadu sdělit, najdete přímo ve vyhlášce, ale abychom vám 

"přihlášení" k placení tohoto poplatku zjednodušili, je k dispozici formulář, který 

obdržíte v kanceláři účetní na obecním úřadu, nebo si jej můžete stáhnout z našich 

internetových stránek. 

 

Podstatnou změnou, na jejíž oznámení většina poplatníků zapomíná, je nahlášení 

úhynu nebo prodeje vašeho miláčka. Často se nám stává, že tuto skutečnost nám sdělíte 

až ve chvíli, kdy po vás požadujeme poplatek uhradit!  

 

 
 

Místní poplatek za "odpady" 
 

Přesný název tohoto místního poplatku zní "místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" 

a platí jej dvě skupiny poplatníků:  

a) fyzické osoby s trvalým pobytem v naší obci a 

b) vlastníci stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci a 

není v ní nikdo přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Povinnosti těchto dvou skupin poplatníků jsou odlišné, a proto se budeme věnovat 

podrobněji každé zvlášť. 

 

FYZICKÉ OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI 

 

Sazba poplatku:  Pro rok 2006 Kč 340,-- ročně za osobu 

Poplatek platí: Fyzická osoba starší 18ti let sama za sebe. Za osoby mladší 

18ti let poplatek platí jejich zákonní zástupci.  

Splatnost poplatku: Poplatek je splatný ve dvou splátkách tj. 1/2 do 30. května 

(v tomto termínu je možné roční poplatek uhradit celý) a 2/2 

do 30. října. 

 

Osoby starší 75 let (následující rok po svých 75. narozeninách) platí 

automaticky poplatek pouze v poloviční výši tj. v letošním roce Kč 170,-- ročně. 

Dosažení tohoto věku není třeba obecnímu úřadu hlásit.  

 

Ze zákona jsou od placení poplatku "za odpady" osvobozeny osoby nevidomé, 

bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P a pochopitelně také osoby, které si odpykávají 

trest odnětí svobody. Obec dále osvobození rozšířila i na každé třetí a další dítě v 

jedné rodině, a to do jeho věku 15ti let (včetně).  

 

Povinnost hradit tento poplatek vzniká a zaniká automaticky se vznikem nebo 

zánikem vašeho trvalého pobytu v naší obci, a proto není třeba, abyste se k němu na 

obecním úřadu přihlašovali nebo se z něho odhlašovali. Obecní úřad však nemá k 

dispozici informace o vašem případném nároku na osvobození, a proto je třeba tento 

nárok nahlásit a doložit. Pro tyto účely jsme vypracovali formulář, který je pro vás 

k dispozici nejen v kanceláři účetní ale samozřejmě i na našich internetových 

stránkách. 

 

VLASTNÍCI REKREAČNÍCH NEMOVITOSTÍ 

 

Sazba poplatku: Pro rok 2006 Kč 340,-- ročně za jednu stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, pokud v této nemovitosti 

není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 

Poplatek platí: Fyzické osoby, které stavbu vlastní (v případě 

spoluvlastnictví se na placení poplatku podílí všichni 

spoluvlastníci rovným dílem).  

Splatnost poplatku: do 30. května 

 

 I zde platí stejné osvobození, jako u osob, které platí poplatek "za odpady" z 

titulu svého trvalého pobytu. Ale osvobození je tu ještě rozšířeno o případ, kdy 
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osoba s trvalým pobytem v Choustníkově Hradišti zde zároveň vlastní rekreační 

nemovitost. V takovém případě platí poplatek pouze jednou tj. od poplatku za 

rekreační nemovitost je osvobozena. 

 

 Vlastníkům rekreačních nemovitostí vyplývá z vyhlášky nepeněžní povinnost, a to 

nahlásit do 30ti dnů od vzniku povinnosti poplatek platit obecnímu úřadu údaje 

potřebné k jeho vyměření. I pro tento případ je k dispozici formulář. Pouze 

připomínáme, že tato povinnost se týká i poplatníků od poplatku osvobozených a je 

třeba pamatovat i na nahlášení případných změn. I u tohoto poplatku se stává, že 

opomenete nahlásit změnu vlastnictví rekreační nemovitosti.   

 

 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

 Tento poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství v obci, 

kterým je pro potřeby vyhlášky pouze část pozemku p. č. 1097/1 - tedy místní 

komunikace před prodejnou JEDNOTY a rozšíření křižovatky u této prodejny. Na 

ostatních veřejných prostranstvích v obci, za která se považují místní komunikace, 

chodníky, parky, veřejná zeleň apod., není zvláštní užívání platnou vyhláškou 

zpoplatněno. To ale pochopitelně neznamená, že je zde dovoleno vše. Ostatně máme i 

jiné zákony, které nás před neurvalostí některých spoluobčanů chrání - za všechny 

jmenujme alespoň zákon o přestupcích.  

 

 Druhů zvláštního užívání je několik a nebylo by přínosné vás jejich výčtem 

zatěžovat. Zmiňme se pouze o tom nejčastějším, kterým je umístění dočasných staveb a 

zařízení, která slouží k prodeji, poskytování služeb nebo k umístění reklamy. Sazba 

poplatku v tomto případě činí Kč 5,-- za m2 a den.  

 

 
 

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
 

 Tento poplatek bývá velmi často v nelibosti, a to v souvislosti s povolováním 

provozu výherních hracích přístrojů. Nutné je však podotknout, že pokud žadatelé o 

jejich provoz splní všechny zákonem stanovené podmínky, obec jejich žádost nemůže 

zamítnout. V naší obci je již dlouhá léta povolován pouze jeden výherní automat, 

který je umístěn v Motorestu Hradišťan.  

 

 Místní poplatek v tomto případě činí Kč 5 000,-- za tři měsíce, což je jeho 

maximální možná výše. Obci kromě tohoto příjmu náleží také polovina správního 

poplatku ve výši Kč 8 000,-- za půl roku a dále podíl na výnosu ve výši 6 %, a to je 

jistě milé přilepšení do našeho rozpočtu. Samozřejmostí zůstává, že k tomuto 

přístroji nemají přístup osoby mladší 18 let. Přesto nás každoročně přiměje k 

zamyšlení údaj, že za rok spolyká mince v hodnotě přes Kč 150 000,--. 

 

 
 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

 

 Tento místní poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají 

v místech soustředěného turistického ruchu tj. v naší obci. Platí jej tedy ti, kteří 

se v obci ubytovávají, ale za obec je vybírá a obci odvádí ubytovatel. Poplatek je 

stanoven ve výši Kč 5,-- za osobu a každý i započatý den. Vyhláška samozřejmě 

podrobně řeší i vedení údajů nutných k vyměření poplatku a osvobození od poplatku.  

 

 
 

 Informace o místních poplatcích by nebyla úplná, pokud bychom se nezmínili o 

postizích za nezaplacení poplatků nebo za neplnění nepeněžních povinností, kterými je 

zejména sdělování informací obecnímu úřadu. 

 

 Pro všechny místní poplatky platí, že pokud nebudou zaplaceny včas, může je 

obecní úřad platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek. A nesmíme zapomínat ani na 

to, že po tomto posledním varování bude následovat soudní exekuce, jejíž náklady si 

dlužník zaplatí také. Ani nenahlášení požadovaných údajů a jejich změn nemusí zůstat 

bez postihu. Zákon o správě daní a poplatků umožňuje uložit pokutu až do výše       
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Kč 2 000 000,-- a v blokovém řízení až do výše Kč 5 000,--. Jsme rádi, že jsme k 

podobným sankcím zatím nemuseli přistoupit. 

 

 Na druhou stranu zákon o místních poplatcích pamatuje i na mimořádné případy, 

kdy je možné z důvodu odstranění tvrdosti poplatek prominout. O písemných žádostech o 

prominutí individuálně rozhoduje rada obce. 

 

  Místní poplatky pro obecní úřad vybírá v hotovosti pověřený pracovník obce pan 

Jiří Škop, ale zaplatit je můžete během celého roku také v kanceláři účetní na 

obecním úřadu. Poplatky lze samozřejmě hradit i na bankovní účet obce, ale v tomto 

případě by bylo vhodné počkat na zaslání složenky nebo platebního výměru, případně se 

předem telefonicky dohodnout, aby vaši platbu bylo možné identifikovat. 
Hana Böhmová 

 

Cena vodného pro 1. pololetí 2006 
 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání 14. prosince 2005 schválilo kalkulaci a 

na jejím základě i cenu vodného na 1. pololetí 2006, která činí Kč 12,--/m3. Ačkoliv 

kalkulace byla zveřejněna na vývěsních plochách obce a najdete ji na našich 

internetových stránkách, považujeme za důležité vás s ní ve zjednodušeném znění 

seznámit i v tomto zpravodaji. V níže uvedené tabulce si zároveň můžete porovnat 

vývoj nákladů v letech 2004 a 2005.  

 

Řádek Text  
Skutečnost 

2004 

Skutečnost 

2005 

Plán 2006 na 

1. pol. 2006 

z 24.11.2005 

1. Materiál a náklady na energie 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2. Přímé mzdy  19 301,00 Kč 19 760,00 Kč 20 000,00 Kč 

3. Ostatní přímé náklady 6 599,00 Kč 30 800,00 Kč 7 084,00 Kč 

3.3. 
- zdravotní a sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem  
6 518,00 Kč 6 917,00 Kč 7 000,00 Kč 

3.7. 

- ostatní (povinné pojištění 

zaměstnavatele; v roce 2005 

zaměření vodovodního řadu 

Vlčkovice v Podkrkonoší) 

81,00 Kč 23 883,00 Kč 84,00 Kč 

4. Výrobní režie (provozovatel) 263 857,00 Kč 248 083,00 Kč 328 440,00 Kč 

5. Správní režie  80 343,00 Kč 96 933,20 Kč 95 600,00 Kč 

5.1. - poplatky za odběr podzemní vody 70 882,00 Kč 87 800,00 Kč 86 000,00 Kč 

6.2. 

- podíl na správní režii obce 

(poštovné, telefonní služby, 

spotřební materiál, elektrická 

energie) 

9 461,00 Kč 9 133,20 Kč 9 600,00 Kč 

6. Úplné vlastní náklady 370 100,00 Kč 395 576,20 Kč 451 124,00 Kč 

     

 
Skutečná/předpokládaná spotřeba 

vody v M3  
43 899,00 39 775,00 40 000,00 

     

 
Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 

bez zisku 
8,43 Kč 9,95 Kč 11,28 Kč 

 Zisk z vodného na 1 m3   0,05 Kč 0,72 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 12,00 Kč 

 

 Je zřejmé, že tato kalkulace znovu nastolí otázku, proč cena vodného opět 

stoupá. Jedním z hlavních důvodů je soustavně klesající spotřeba vody. Posuďte sami: 
  

 2003  64 226,0 m3 

 2004  43 899,5 m3 

 2005  39 775,0 m3 
 

 Rozbory vody, chlorování, opravy vodovodního řadu, pravidelná údržba, kontrola 

a čištění vodojemů - to vše je nutné provádět v prakticky stejném objemu a množství, 

bez ohledu na to, kolik vody se skutečně prodá. A zamyslel se někdo nad tím, že se 

stále zvyšují náklady na energie, pohonné hmoty a tím i na všechno ostatní? Ani 
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provoz vodovodu se všeobecnému zvyšování nákladů nevyhne. Příjmy z vodného tyto 

náklady musí pokrýt, a tak spotřeba jednotlivých odběrných míst je v podstatě pouze 

klíč, jak tyto náklady mezi všechny odběratele spravedlivě rozpočítat. 
 

 Často se setkáváme s námitkou, že nárůst cen je způsoben tím, že vodovod je 

provozován provozovatelem a ne přímo obcí. Je nám to líto, ale obec jej provozovat 

nemůže, protože nemá zaměstnance, kteří by měli předepsanou odbornou způsobilost, 

takže by k provozování vodovodu nedostala povolení. Předpokládané „čisté“ náklady na 

provozovatele, které by obec stejně musela vynaložit na své zaměstnance, činí dle 

plánu na rok 2006 cca Kč 1,10 na m3. Za tuto částku provozovatel zajišťuje  a provádí 

základní údržbu a obsluhu vodovodu, zpracovává a vede jeho provozní a majetkovou 

evidenci, poskytuje obci poradenský a odborný dozor a zajišťuje servis, čistění a 

desinfekci vodojemů, vodních zdrojů a souvisejících objektů, zajišťuje opravy a 

údržbu vodovodní sítě včetně hledání poruch speciální technikou a jejího odkalování, 

zajišťuje opravy a výměny vodoměrů, rozbory vody včetně materiálu a provozních 

chemikálií, revize zařízení, údržbu pozemků okolo vodárenských objektů atd. 
 

 Obec si ze záležitostí týkajících se provozu vodovodu ponechala většinu 

pravomocí, které jí umožňují ovlivňovat cenu vody. Jedná se zejména o pravomoc obce 

určit dodavatele subdodávek, kterými jsou zejména dezinfekce a vzorkování vody (cca 

Kč 3,70/m3) a opravy, výměna vodoměrů a údržba (cca Kč 1,80/m3). Obec si ponechala ve 

své režii také vypracovávání kalkulací na pitnou vodu, které jsou podkladem pro 

rozhodnutí zastupitelstva o ceně vody. Obec je stále vlastníkem vodovodu a uzavírá 

proto smlouvy o dodávce pitné vody. Z tohoto vlastnictví mimo jiné vyplývá i důležitý 

detail, a to, že obec na rozdíl od podnikatelů neodepisuje majetek a tudíž náklady na 

investice do vodovodu, se v kalkulaci ani v ceně vody neprojevují. Obec dále 

zajišťuje vybírání vodného a jeho případnou fakturaci v případě, že není uhrazeno v 

hotovosti. Zde si nemůžeme odpustit připomínku, že výběr vodného je velmi časově 

náročný především proto, že velká část odběratelů není schopna uhradit vodné v 

hotovosti, což znamená, že je třeba je následně fakturovat a vymáhat. Náklady na tuto 

„finanční správu“ činí cca 0,90/m3. 
 

 Provoz vodovodu, ostatně jako všechny záležitosti našeho života, ovlivňuje i 

neustálé zpřísňování zákonných podmínek. Jednou z nich, která se v kalkulaci na tento 

rok projevila, je požadavek, měřit vodu vodoměrem přímo na vstupu do vodovodního 

řadu. To bude znamenat nákup speciálních vodoměrů, jejichž montáž bude v některých 

případech velmi technicky náročná, a proto předpokládáme, že bude prováděna po 

etapách několik let. Na rok 2006 plánujeme vynaložit na tyto vodoměry cca Kč 63 000,-

-, což je Kč 1,60/m3.  
 

Tato změna ale bude mít dalekosáhlejší důsledky. Až doposud totiž platíme 

poplatky za spotřebu podzemní vody ve výši Kč 2,--/m2 (v kalkulaci Kč 2,20/m3 - 

poplatky se platí za rok zpětně) podle množství vody prodané. Poté, co budou na 

počátcích vodovodů vodoměry, budeme platit tyto poplatky i za vodu, která vyteče z 

důvodu poruch nebo černých odběrů, což bude samozřejmě znamenat nejen zvýšení 

nákladů, ale také zvýšení tlaku na kontrolu odběratelů vody a následný nekompromisní 

postih podvodných zásahů.  
 

 Na závěr dodáváme, že kalkulace je pouze předpokladem (odhadem) a subdodávky 

jsou  provozovateli hrazeny zálohově. Vše bude následující rok vyúčtováno a o 

skutečných nákladech vás budeme v tomto zpravodaji, na úřední desce i na našich 

internetových stránkách informovat. Za důležité také považujeme, že zastupitelstvo 

obce na svém posledním jednání pověřilo svůj kontrolní a finanční výbor prověřením 

nákladů na provoz vodovodu, abychom měli skutečnou jistotu, že není možné nalézt 

úspory. Oba výbory došly k jednoznačnému závěru, že náklady jsou oprávněné a v 

úhradách za provozování vodovodu nejsou nesrovnalosti. 
Hana Böhmová 

 

Kulturní a společenské akce obecního úřadu 
 

20. 10. 2005 Vítání občánků 

 

 Naše nové občánky Tomáše Škopa, Adrianu 

Krejcarovou, Janu Marii Hermanovou  a Jakuba 

Dobroviče jsme slavnostně přivítali do naší obce v 

obřadní síni obecního úřadu. U této události, 

které se tradičně organizačně ujal sbor pro 
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občanské záležitosti, nemohli chybět ani žáci základní školy, kteří rodičům, 

prarodičům a hlavně dětem zazpívali a 

zahráli na flétnu.  

 

Po projevu starosty obce se maminky 

postupně podepsali do naší kroniky a to 

byla příležitost pro vyfotografování 

opuštěných ratolestí v kolíbce.  

 

 Přejeme našim 

dětem do života mnoho 

zdraví a štěstí. Ať 

jim současnost i 

budoucnost přinese 

šťastný a spokojený 

život, aby se staly 

platnými občany naší společnosti a vždy milovaly naši českou zem 

a svou rodnou obec. 

 
Hana Böhmová 

 

12. 11. 2005 Setkání důchodců ve Vlčkovicích v Podkrkonoší 

 

 Ani v loňském roce jsme si nedovolili porušit tradici sobotního oblíbeného 

listopadového setkání seniorů ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, které bylo k naší velké 

radosti hojně navštíveno. Vždyť se nás sešlo přes 120 příznivců dechové hudby, a to 

nejen z pořadatelských obcí Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice v Podkrkonoší, ale také 

z Kuksu a Stanovic.  

 

 Umělecký pořad Pavlíny Filipovské a Karla Štědrého „Jak to doopravdy bylo“ nás 

mile překvapil recitací Shakespeara v podání herce a imitátora Dalimila Klapky. Ani 

dechová hudba PODZVIČINKA s bohatým pěveckým obsazením  a pod vedením kapelníka pana 

Voňky nás nezklamala a dokonce si s sebou přivedla i dva předskokany, kteří oživili 

atmosféru hity 60. a 70. let. Jako každoročně se poslední vytrvalci rozcházely až v 

brzkých ranních hodinách. 

 

 Podzim roku 2006 je sice zatím hudbou budoucnosti, přesto jsme již v lednu 

podali ve spolupráci s Obcí Vlčkovice v Podkrkonoší žádost ke Královéhradeckému kraji 

o poskytnutí dotace na tuto akci. Pokud nám bude vyhověno, budeme vás moci překvapit 

nákladnějším programem, který mezi nás určitě přiláká i ty největší pecivály. Ale ani 

v případě nepříznivé odpovědi se nemusíte obávat, že by listopad zůstal bez své 

tradice.  
Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 

25. 11. 2005 Setkání jubilantů 

 

 Sbor pro občanské záležitosti ve své činnosti sleduje nejenom narození nových 

občánků, ale stará se také o seniory. Proto každým rokem zveme do kulturního sálu ty 

občany, kteří se dožili významných 

životních jubileí. K těm občanům, 

kteří se ze zdravotních důvodů 

nemohou setkání zúčastnit, dochází 

členky sboru osobně poblahopřát. 

 

 Nejinak tomu bylo i 25. 

listopadu, kdy bylo do kulturního 

sálu pozváno třiadvacet jubilantů. 

Děti z mateřské a základní školy 

pod vedením Jany Baudyšové a Hany 

Sommerové potěšily přítomné pásmem 

básniček, písniček a dokonce i 

hereckými výkony ve scénce 

„Tetička z Ameriky“. Pochvalu si 

rovněž zaslouží i mladé slečny, s 

nimiž Lucie Sýkorová nastudovala 

velmi pěkné taneční vystoupení 

„HIP - HOP“. Po tradičním projevu 
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starosty obce, ve kterém mimo jiné poděkoval přítomným za jejich celoživotní práci, a 

po malém občerstvení, následovala družná zábava, která trvala do pozdního večera. 

Přítomné ženy měly dokonce možnost svěřit se do rukou kosmetičky Ladislavy Sýkorové, 

která jim poradila s vizáží a nalíčila je. Věříme, že toto setkání bylo příjemným 

zpestřením podzimních dnů.  

 

 Součástí každého života však nejsou jen radostné okamžiky, ale i chvíle smutku. 

Proto tiše zavzpomínejme na šest místních občanů, s nimiž jsme se museli v loňském 

roce navždy rozloučit. Mezi nimi byli i pan Stanislav Klíž, jenž se dožil věku 90 

let, a pan Josef Seneta, který nás opustil v nedožitých 92 letech. Oba patřily do 

trojice nejstarších občanů obce.  

 

 V prosinci se dožila požehnaných 92 let paní Marie Šotková. Je tedy nejstarší 

občankou Choustníkova Hradiště. Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně 

zdraví.  
Helena Senetová 

 

3. 12. 2005  Vánoční pohádka s mikulášskou nadílkou 

 

 První prosincová sobota byla ve znamení našich dětí, které přišly v hojném 

doprovodu svých rodičů a prarodičů. Divadelní společnost Ludmily Frištenské v našem 

vyzdobeném kulturním sále s rozsvíceným stromečkem zahrála VÁNOČNÍ POHÁDKU o 

zvířátkách. Pohádka děti zaujala, připomněla jim vánoční zvyky a byla plná vánočních 

písniček.  

 

A potom přišel Mikuláš, anděl a pět ošklivých, 

strašidelných čertů, kteří asi předpokládali, že naše 

děti moc zlobí, a tak jich musí být hodně, aby je 

stačili všechny pochytat do pytlů a odnést do pekla. 

Ještě štěstí, že děti byly během představení ukázněné a 

napravily si tak na poslední chvíli celoroční reputaci, 

takže čerti nakonec odešli s prázdnou. Ale v některých 

případech to bylo opravdu o fous! A tak místo strašného 

konce v kotli, si děti za své básničky a písničky 

vysloužily nadílku. Ale kdo ví, jak to dopadne příště? 

 

Mikulášovi, andělovi, čertům a jejich technickému 

zázemí děkujeme za to, že si našli ve svém nabytém 

programu čas a dostavili se z nebe a pekla do naší vsi. 

Zvláštní poděkování jim patří i za to, že byli ochotni 

k vážnějším případům zajít ve večerních hodinách až domů. 
Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 

17. 12. 2005 Vánoční koncert v kostele 

 

 Loni, 17. prosince 2005, se v našem kostele Povýšení sv. Kříže uskutečnil již 

13. předvánoční koncert. Během uplynulých let se postupně při této příležitosti 

představily různé soubory a sólisté. Kromě Královédvorského Záboje se představil v 

roce 2001 pardubický smíšený pěvecký sbor Cantus amici za doprovodu varhaníka 

profesora Uhlíře a už pětkrát u nás účinkoval Jaroměřský komorní sbor Cantus. V roce 

2003 vystoupili na předvánočním koncertě vynikající sólisté: hradecká pěvkyně Ema 

Hubačková, sólista Národního divadla v Praze Jiří Kalendovský a přední český varhaník 

Michal Novenko.  

 

S radostí můžeme konstatovat, že naše koncerty se postupně stávají součástí 

předvánočního hudebního dění královédvorska. Důkazem toho byl i třináctý loňský 

koncert. Pečlivě vybraný program skladeb přednesl s profesionální dokonalostí komorní 

smíšený sbor z Jaroměře. Nás, jako pořadatele těší, že 110 posluchačů projevilo svou 

spokojenost silným potleskem. Jsem rád, že mohu obecnímu úřadu vyjádřit vděčnost za 

pochopení pro udržování tradice předvánočních koncertů. 
Jan Láska 

 

24. 12. 2005 Štědrovečerní mše 

 

 Štědrovečerní mše v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti se již 

po několik let uskutečňuje odpoledne v 16 hodin. Na Štědrý den roku 2005 se při ní 

setkalo ve vánočně vyzdobeném kostele a u osvětlených jesliček více jak 90 občanů. Za 
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doprovodu varhan zazněly vánoční koledy a po mši svaté radostně krásná česká vánoční 

píseň „Narodil se Kristus Pán“. Při odchodu z kostela popřál Pater Teodor všem 

zúčastněným radostné a požehnané Vánoce. 
Jan Láska 

 

27. 12. 2005 Výroční setkání cyklistů 

 

 V závěru roku se sešli členové volného sdružení cyklistů v kulturním sále 

obecního domu k malému společnému posezení, na kterém se rozloučili se sezónou 2005. 

Je k neuvěření, že je to již pět let, kdy poprvé společně vyjeli na trať. Předseda a 

pokladník pan Jaroslav Ježo zhodnotil uplynulý rok, seznámil přítomné se stavem 

financí a poděkoval starostovi obce za finanční podporu. Následovala družná zábava 

při poslechu reprodukované hudby prokládaná jídlem a pitím. Nutné je podotknout, že 

jídlo si připravili sami členové.  

 

Aktivita cyklistů je zcela spontánní a v jejich řadách je bez rozdílu věku 

vítán každý, kdo má chuť se rekreačně projet na kole a při té příležitosti poznávat 

naše blízké i vzdálenější okolí. Ale cílem není jenom pohyb a místopis, ale hlavně 

dobrá nálada a navazování přátelství, k čemuž dnes mnoho příležitostí není. 

 
Vratislav Vopálka 

 

4. 2. 2006  Turnaj v „Člověče, nezlob se“ 

 

 Dne 4. února 2006 se v Motorestu Hradišťan konal v pořadí již druhý turnaj v 

„Člověče, nezlob se“. Soutěžícími byly tentokrát děti, kterých se přihlásilo dvacet 

čtyři. Každý hrál 3 partie a za pořadí sbíral body (1. místo - 5 bodů, 2. místo - 3 

body, 3. místo - 1 bod, 4. místo bylo bez bodů). Konečný součet rozhodl o stupních 

vítězů, a tak můžeme blahopřát Kristýně Chrenkové k prvnímu místu, Michalovi 

Horáčkovi k druhému místu a Růžence Hrubé k místu třetímu. Pro všechny (nejen pro 

vítěze) byly připraveny ceny i malé občerstvení. V dubnu se bude konat 3. turnaj pro 

dospělé. Přijďte si zahrát! 
Jaroslava Vopálková, ml. 

   

1. 4. 2006  Maškarní ples a diskotéka pro všechny generace 

 

 
  

Dovolte, abychom vás pozvali, a především děti a mládež, na maškarní ples, 

který se bude konat v sobotu 1. dubna 2006 od 14 hodin v kulturním sále obecního domu 

č. p. 79.  

 

Druhé pozvání potom platí pro všechny generace (doporučený věk 15 - 105 let) a 

týká se diskotéky, která se bude konat tamtéž od 20 hodin. Opět nám krev v těle 

rozproudí oblíbený diskžokej Lukáš Pavlíček. A pokud by nepomohla hudba, bude tu  za 

tímto účelem připraveno bohaté alkoholické i nealkoholické občerstvení. 

 

Nejedná se o apríl! 
 

Vratislav Vopálka, Hana Böhmová 

 

 

Cestování s občanskými průkazy po státech Evropské Unie 
 

 Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti nový zákon o cestovních dokladech, ze kterého je 

pro občany podstatné zejména ustanovení, které jednoznačně stanoví, že k vycestování 

do států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými 

údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Jde o nejnovější typ občanského průkazu 

světle zelené barvy - kartička. Tento občanský průkaz však nesmí mít oddělenou část, 

k jejímuž ustřižení dochází po změně rodinného stavu, změně jména nebo příjmení, 

případně po změně bydliště. V tomto případě je nutné počkat na vydání nového 

občanského průkazu. 
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 Při společném cestování dětí s rodiči na občanský průkaz vznikají v některých 

státech EU problémy. Zápis dítěte do občanského průkazu obsahuje jméno, příjmení a 

rodné číslo. Rodné číslo však některé státy neužívají jako identifikační údaj. Na 

rozdíl od občanských průkazů pasy rodičů se zápisem dítěte obsahují jasnou 

identifikaci - jméno, příjmení, pohlaví, datum narození. Se společným cestováním dětí 

na pas rodičů nejsou problémy. 

 

 Aby nedocházelo k nedorozuměním a nepříjemnostem při cestování dětí s rodiči na 

občanský průkaz rodiče, Ministerstvo vnitra ČR doporučuje, aby děti cestovaly po EU s 

vlastním pasem. O doklad mohou požádat zákonní zástupci dítěte na Městském úřadu ve 

Dvoře Králové n. L. Pracovnice matriky zprostředkují současně podání žádosti o vydání 

osvědčení o státním občanství ČR u Krajského úřadu v Hradci Králové, které je k 

vydání pasu třeba. Formuláře žádostí o vydání občanského průkazu i cestovního pasu 

jsou k dispozici také na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti. 

 
Hana Böhmová (zpracováno z materiálu Jany Kudrnáčové, vedoucí správní oddělení odboru VVS, MÚ DKnL) 

 

 

Ptačí chřipka 
 

 Ptačí chřipka, odborně aviární influenza, je celosvětovým problémem, a tak se 

pravděpodobně nevyhne naší republice ani naší obci. Nebylo by však dobré, abychom 

podlehli panice pod vlivem současného mediálního tlaku, který je zřejmě více 

motivován výší nákladů nebo sledovaností, než snahou o ochranu a dobro lidstva. Svou 

polívčičku si přihřívají i loby farmaceutických firem. Důležité ale je být připraven. 

Není sporu o tom, že je snazší típnout doutnající jiskřičku, než hasit požár. 

 

 Tento článek není určen velkým drůbežářským podnikům, které jistě své 

povinnosti znají lépe než mi, ale především drobným chovatelům, jimž na dvorku pobíhá 

několik slepic a běžné veřejnosti. 

 

 Nejdříve několik poznatků k virům samotným. Vir je, máme-li citovat vyjádření 

některých vědců, „geniálně jednoduchý“. Tento velmi primitivní mikroskopický 

organismus se sám nedokáže množit, ale využívá k tomu své hostitele, jehož buňky 

přesvědčí, aby místo sebe sama, rozmnožily jeho. A v tom právě spočívá zhoubnost 

virů, protože takto napadené buňky umírají a následuje zánět. Na druhou stranu je 

nutné říci, že s viry na zemi žijeme celý život a se spoustou z nich se naše těla 

naučila bojovat. Ani samotná ptačí chřipka není nic nového, ale jako u lidské chřipky 

i její viry mutují tzn. mění své vlastnosti a tím i nebezpečnost. Bohužel boj s viry 

je stejný, jako každá jiná válka. Nejdříve vznikne nová zbraň a teprve potom se 

vynalézá obrana proti ní, nebo něco silnějšího. Je to nekonečný proces.  

 

Na druhou stranu, i když viry nemají mozek, je 

jejich cílem přežití, a tak se i v minulosti často 

stalo, že smrtelné viry, které své hostitele zahubily 

příliš rychle, změnily postupně strategii boje a 

staly se méně nebezpečnými a smrtonosnými, aby si 

zajistily přežití. Přežívající nakažený je totiž 

dokáže efektivněji rozšiřovat. Bohužel na podobný 

proces se nelze spoléhat. Zatím je lépe počítat i s 

krizovou variantou, kdy by tento vir opět zmutoval a 

stal se přenosným i z člověka na člověka. 

 

Přejděme 

však od teorie k 

praxi. Nebudeme 

si zastírat, že 

aviární influenza drůbeže je nebezpečná nákaza 

kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, 

pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího 

ptactva. A ztráty způsobené kmenem H5N1 jsou 

vysoké - dosahují až 100 %. Infikovaná zvířata 

jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou 

netečná, odmítají se pohybovat a ztrácí 

koordinaci. Příjem krmiva je velmi omezen nebo se 

objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se 
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výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. 

Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány jsou 

krváceniny na běhácích, hřebínky a lalůčky jsou modrofialové. Objevuje se otok a 

zduření hlavy, očních víček, hřebínku, lalůčků a končetin. Ke krvácení dochází proto, 

že vir napadá zejména buňky žilních stěn, které zeslabí. Nejprve z nich unikají 

krevní tekutiny, což způsobuje otoky a později i krev samotná, což je patrné právě 

tam, kde není peří. Průvodním znakem choroby je také průjem zelené barvy. Nelze 

opominout ani náhlé úhyny bez předchozích příznaků onemocnění. 

 

V případě zjištění těchto příznaků, zejména neschopnost drůbeže se postavit, 

ztráty chuti, načepýřeného peří a skleslosti, kontaktujte ihned 
 

veterinárního lékaře: 
 

FANA - veterinární kliniky 

Husova 124 

Dvůr Králové nad Labem 

Tel.: 499 320 450 
 

ZOO a veterina 

Legionářská 697 

Dvůr Králové nad Labem 

Tel.: 499 621 179 
 

MVDr. Rapáč Jaroslav - veterina 

Žireč 139 

Dvůr Králové nad Labem 

Tel.: 499 624 278 

 

MVDr. Váhala Jiří 

Areál ZOO 

Dvůr Králové nad Labem 

Tel.: 499 329 515 
 

Veterinární služba 

Dobrovského 340 

Dvůr Králové nad Labem 

Tel.: 499 622 828 

 

 

 

 

nebo 
 

Krajskou veterinární správu  

- inspektorát Trutnov 

Spojovací 570, Trutnov 

Tel.: 499 816 108 

 

Krajskou veterinární správu 

Jana Černého 340 

Hradec Králové 

Tel.: 495 279 059 

 

Jakýkoliv pokus zatajit podezření 

bude sankcionován podle veterinárního zákona. 

 

U lidí je možná infekce úzkým kontaktem s infikovanými ptáky nebo drůbeží. 

Ačkoliv současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných 

případech, může mít pro infikované osoby fatální průběh. Příznaky jsou vysoké 

teploty, bolesti hlavy, kašel a obtíže při dýchání přibližně po 4-7 dnech od kontaktu 

s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který 

je rizikový pro člověka, je v chovu drůbeže a v ptačích útulcích (záchranných 

centrech, stanicích). Měli byste se proto vyvarovat všech zbytečných kontaktů s 

podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem, močí, peřím nebo kontaminovaným vzduchem 

ve stájích. Dobrý nápad není ani „hrát si“ s uhynulými zvířaty. Úspěšnost léčby je 

závislá na jejím včasném zahájení. Čím dříve po kontaktu s virem jsou podány vhodné 

léky, tím je pravděpodobnější, že léčba bude úspěšná.  

 

Přijmout opatření (jako chov v uzavřených prostorách, zamezení styku s volně 

žijícím ptactvem, aktivace dezinfekčních rohoží, vedení příslušné evidence apod.) 

týkající se minimalizování nebezpečí přenosu nákazy mají povinnost zatím pouze 

průmysloví chovatelé (podnikatelé). Tento postup má především zajistit, aby se nákaza 

nedostala do obchodní sítě.  

 

Pro drobné chovatele a běžné obyvatelstvo platí zejména následující doporučení:  

 

Zásady ochrany před možnou nákazou: 

o chránit se kontaktu s uhynulými ptáky 

o nedotýkat se ptačích exkrementů 

o informovat o nálezu uhynulých ptáků Krajskou veterinární 

▪ správu (KVHS), tel.: 495279059, nebo Inspektorát KVHS Trutnov, 

tel.: 499816108 
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▪ odvoz uhynulých ptáků zajišťuje Městská policie Dvůr Králové n.L, 

tel.: 499320520, resp. 603237858   

o vysvětlit svým dětem, že si nemohou hrát s ptáky, ani je krmit 

o zvýšit osobní hygienu, vy i vaše děti si myjte ruce vždy před jídlem 

o nekonzumovat uhynulé chovné ptáky ani po tepelné úpravě 

o při zahraničních cestách se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat jídla 

na ulici 

o lovci by se měli vyvarovat kontaktu a možné nákazy od divokých ptáků 

 

Zásady pro chovatele zvířat: 

o zamezit pohybu mimo zajištěný objekt 

o oznámit onemocnění nebo změnu chování zvířat veterináři 

o nekrmit masem uhynulých zvířat 

o slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží 

o dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny 

o při podezření z nákazy desinfikovat (např. SAVEM) veškeré materiály, 

které jsou vyneseny ze stájí nebo je ve stájích nechat  

 

V případě nákazy v chovu jsou potřebné tyto ochranné pomůcky: 

o pracovní oděv pokrývající i hlavu 

o obuv, kterou lze dezinfikovat chloraminem 3% 

o ochranné gumové nebo latexové rukavice 

o ochranné přiléhavé brýle 

o v uzavřených hromadných chovech respirátor (TH2P,TH3P) 

 

V případě, že máte podezření na ptačí chřipku ve vašem chovu, nedovolte vstup 

cizí osobám do postiženého místa a řiďte se přesně podle instrukcí soukromého nebo 

úředního veterinárního lékaře. 

 

Na tomto místě je důležité uvést, že chovatelem je každý, kdo zvíře nebo 

zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo 

bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. 

 

V případě, že by se ptačí chřipka objevila v našem regionu a i naše obec by 

byla uvnitř tzv. ochranného pásma (okolí do 10 km od ohniska nákazy), budou se na nás 

vztahovat rozhodnutím krajské veterinární správy vyhlášená mimořádná veterinární 

opatření. Teprve ta nám budou ukládat konkrétní povinnosti. O vyhlášení mimořádných 

veterinárních opatření vás budeme podrobně a včas informovat. Pod veterinárními 

opatřeními si však nesmíte představovat pouze plošné vraždění ptáků. Opatření budou 

vypracována individuálně podle situace. Zájmen veterinární správy je zabránit šíření 

nákazy, nikoliv masové hubení zdravých živočichů. Byli jsme informováni o tom, že 

utracen by byl například pouze chov ptáků v němž by se nákaza prokázala a případně i 

další ptáci, kteří s nimi mohli nebo byli v kontaktu. U ostatních by se jednalo 

zejména o zvýšený dozor, preventivní vyšetřování, dezinfekci apod.  
 

Důležité pro všechny drobné chovatele je, že v případě vyhlášení mimořádných 

veterinárních opatření, bude za ně funkci chovatele v oblasti většiny 

administrativních povinností plnit obec. Dnes již víme, že takovouto první povinností 

obce, v případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření, bude neprodleně 

zajistit soupisy drůbeže a ptáků. Tyto soupisy budou velmi důležité pro pozdější 

případné poskytování náhrad nákladů a ztrát. Žádosti o poskytnutí těchto náhrad za 

všechny postižené drobnochovatele obec vyřídí. Dovolujeme si však apelovat, aby jste 

ve vlastním zájmu uváděli co nejpřesnější počty ptáků (i vajec), protože došlo-li by 

k jejich následnému utracení, nebudeme moci z ničeho nic požadovat náhradu 

dvojnásobku ptáků, než kolik jsme jich zaevidovali.  
 

Ceny běžných ptáků, pro potřeby odhadu ztrát za utracenou drůbež a ostatní 

ptáky, budou na formuláři přímo uvedeny. Pro představu uvádíme, pouze nejběžnější 

druhy: 
 

 Nosnice   Kč 50,--/ks   Vejce  Kč 1,50/ks 

 Brojleři  Kč 25,--/ks 

 Kachny (výkrm) Kč 90,--/ks    

 Husy (výkrm) Kč 200,--/ks 

 Krůty (výkrm) Kč 300,--/ks 

 Bažanti  Kč 130,--/ks 

 Holubi  Kč 50,--/ks 
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 Hlásit ale bude třeba také vlastnictví pštrosů, dravců a exotů. Jejich cena 

však není ve formuláři uvedena a bude třeba ji doložit dokladem o nákupu nebo 

znaleckým posudkem. Pokud s cenami na formuláři nebudete souhlasit, máte možnost 

požádat si o náhradu škody samostatně a nevyužít toho, aby ji za vás vyřídila obec. 

 

 Samozřejmě, že finanční náhrada se nebude vztahovat pouze na cenu utraceného 

zvířete, ale měla by také pokrýt náklady na jejich utracení, na odstranění vajec, na 

zničení kontaminovaných krmiv a zařízení, která nemůžou být dezinfikována, náklady na 

očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení a vybavení. 

 

Doporučený postup neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků 

 

 V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, 

kde není znám majitel ani správce území, je především nutné zachovat klid a k 

neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.  

 

 Občan má tyto možnosti: 

1. zakopat mrtvolku na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska 

ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí) 

2. spálit uhynulé zvíře v kotli na pevná paliva 

3. oznámit nález obecnímu úřadu 

 

 K manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku, 

pevné boty a čepici zakrývající vlasy. Po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce 

mýdlem. Jako vhodná dezinfekce se doporučuje SAVO. 

 

 Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých 

uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné 

krajské veterinární správy (telefonní čísla viz. výše). 

 

 Na závěr nám dovolte, abychom se zastali i ptáků samotných. Nezapomínejte 

prosím na to, že to jsou živí tvorové, kteří cítí bolest a nepohodu stejně jako my. 

Nejsou našimi nepřáteli, bojujeme s virem, ne s ptáky. A bylo by vhodné konečně si 

uvědomit, že nejsme vládci planety a zákony přírody jsou nadřízeny naší vůli. 

Vymlátit ptáky by se nám mohlo vymstít mnohem víc, než si jsme schopni uvědomit. 

Každá epidemie jednou pomine a kdo by nám potom oznamoval, že přišlo jaro?  

 

 V tomto článku bylo použito materiálů zveřejněných na www.svscr.cz a www.ptaci-

chripka.cz. 
Hana Böhmová 

 

 

Jak se nenechat okrást 
 

Vážení senioři, 

 

 ač je pro vás v tomto věku na prvním místě vaše 

zdraví, jsou i jiné priority, o které je nutné dbát a 

chránit si je, a to je vaše bezpečí a majetek. 

 

 Pamatujte si, že nikdy v životě vám nikdo nedal nic 

zadarmo a pokud myslíte, že se doba natolik změnila, nebo 

že se na vás usmálo štěstí, opak je pravdou. Podomní 

prodejci vás spíše chtějí napálit a prodat vám předražené 

nekvalitní zboží, ač se vám může zdát, že se jedná o 

výhodnou koupi. I na první pohled sympatický člověk nemusí 

mít vždy dobré úmysly a pokud vás někdo oslovuje jménem, 

ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si je třeba přečíst na 

štítku dveří. 

 

 Jak vám také může někdo namluvit, že jste vyhráli, když jste třeba nikde 

nesoutěžili či nesázeli. V situaci, kdy je vám tvrzeno, že jste vyhráli třeba Kč 

2 000,-- a je vám předávána bankovka Kč 5 000,-- s tím, že jim máte Kč 3 000,-- 

vrátit, zpravidla skončíte tak, že dotyčné osobě či osobám prozradíte úkryt svých 

peněz a po jejich odchodu zjistíte, že nemáte ani zmíněných Kč 2 000,--, ani svůj 

důchod či další úspory. 

http://www.svscr.cz/
http://www.ptaci-chripka.cz/
http://www.ptaci-chripka.cz/
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 Stalo se vám někdy dříve, že by k vám přišel nějaký pracovník od plynáren, od 

elektriky či vody s tím, že jde provádět odpočet z hodin a současně již vám nese 

přeplatek? Jak může znát výši přeplatku, když jde teprve provádět odečet? Pak se již 

situace odehrává stejně jako v případě, kdy vám kdosi nese neexistující výhru. Kdyby 

si tuto skutečnost uvědomila paní Anna, když k ní zahraničním vozem přijely dvě osoby 

snědší pleti, muž a žena, údajně odečítat elektriku a vyplatit přeplatek ve výši Kč 

2 000,--. Samozřejmě pětitisícovkou. Nemusela přijít o své statisícové úspory. 
 

 Pro klid a vaše bezpečí doporučujeme pořídit si na dveře bytu panoramatické 

kukátko a pojistný řetízek. Máte tak zajištěno relativní bezpečí, neboť některé 

záležitosti můžete vyřídit „mezi dveřmi“ a ještě před otevřením dveří vidíte, kdo vás 

chce navštívit. Je také vhodné na dveře umístit jmenovku v množném čísle, např. 

Novákovi. Nebude alespoň zřejmé, že v bytě žijete sám či sama. Je také užitečné 

pořídit si spínací zařízení, které samo v určenou dobu rozsvítí a zhasne světlo či 

televizi. Vyvoláte tak pocit, např. ve zlodějích, že jste doma, i když tomu tak 

nebude. 
 

 A nyní patnáctero nejzákladnějších rad, jak se chovat bezpečně doma i na ulici 

a jak chránit svůj majetek: 

 

➢ Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 

➢ Do bytu vpusťte pouze ty osoby, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně 

prokáží a sdělí vám, proč přichází. 

➢ Nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si 

zatelefonovat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. 

Situaci lze vyřešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujte např. 

přivoláním souseda, sanitky apod. Za tím účelem mějte důležitá telefonní čísla 

na dobře viditelném místě. 

➢ Zamykejte hlavní vchodové dveře a pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném 

domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen na nákup. Byt 

zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky. 

➢ Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani 

do výtahu nevstupujte s neznámou osobou. 

➢ Udržujte dobré sousedské vztahy, protože v případě potřeby může být jejich 

pomoc nejrychlejší. Je vhodné mít jejich číslo telefonu. 

➢ Čekáte-li příchod cizího člověka, např. na váš inzerát, požádejte někoho z 

přátel, aby byl s vámi doma. 

➢ Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodejcům. Nikdy cizí osoby nevpouštějte do 

bytu jste-li sami. 

➢ Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte 

dobrý trezor a u sebe noste jen nezbytnou hotovost. Na svou peněženku buďte 

ostražití a nikdy ji nenechávejte navrchu nákupní tašky či kabelky. 

➢ Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz. 

Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy osobám, které 

opravdu neznáte. 

➢ Na ulici nikdy nenechávejte doklady, peníze, klíče a cennosti bez dozoru. 

Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech, v 

prodejně atd. 

➢ Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce zvláště v hromadných dopravních 

prostředcích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí. 

➢ Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou směrem do silnice, protože by vám ji 

mohl někdo vytrhnout a odcizit, a to právě z projíždějícího vozidla. 

➢ Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte. 

➢ V případě jakýchkoli potíží uvedeného rázu volejte ihned Policii ČR ve Dvoře 

Králové n. L. tel. č. 499 320 227 nebo linku tísňového volání 158. 

 
Materiál Policie ČR, obvodní oddělení Dvůr Králové n. L. 

 

Kam jdou naše daně 

 
 Slovo „daně“ v nás - občanech - vyvolává převážně negativní reakce. Obvykle si 

ani neodpustíme štiplavou poznámku, že naše těžce vydělané peníze mizí v bezedné 

tlamě státního rozpočtu, aniž máme tušení kde konkrétně se rozpustí v nenávratnu. Ale 

pravdou je, že ne všechny končí právě tam. A i když je to při pohledu na celkový 
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objem daní jen zlomeček, jejich část doputuje do vaší obce. Doufáme, že se nám s nimi 

daří nakládat co nejlépe a nejúčelněji, aby nám všem přinesly užitek. 

 

 Podíváme-li se na „cestovní mapu“ všech daní, zjistíme, že je třeba je rozdělit 

na dva druhy. Jsou daně, které výlučně náležejí jen jednomu příjemci a potom daně, 

které si mezi sebou dělí více orgánů státní správy. 

 

 Prvním příkladem výlučné daně je spotřební daň za pivo, víno, destiláty a 

tabákové výroby, která celá putuje rovnou do státního rozpočtu. Oproti tomu o 

spotřební daň z pohonných hmot se státní rozpočet dělí se Státním fondem dopravní 

infrastruktury, kterému ale náleží pouhých 9,1 %. Naopak výlučnou daní pro Státní 

fond dopravní infrastruktury je daň silniční. Tušíte správně, že právě z tohoto 

fondu, pomineme-li místní komunikace ve správě obcí, je financována výstavba, 

modernizace, opravy a údržba silnic a dálnic. Je zřejmé, že výnosy z daní nemohou 

pokrýt výdaje tohoto fondu, a jeho příjmy jsou naplňovány ještě z dalších zdrojů - 

zejména ze státního rozpočtu formou dotací a z výnosů z dálničních poplatků. 

 

 Výlučnými daněmi putujícími do státního rozpočtu jsou také daň dědická, 

darovací a daň z převodu nemovitostí. Rozpočtům obcí náleží jediná výlučná daň, a to 

daň z nemovitostí, která, ačkoliv ji vybírá finanční úřad, je jen a jen příjmem vaší 

obce. 

 

 Sdílenými daněmi, o které se dělí rozpočty obcí (29,59 %), rozpočty krajů (8,92 

%) a státní rozpočet (70,49 %), jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických 

osob a daň z příjmů fyzických osob vybíraná od zaměstnanců zálohově i srážkou. 

Motivací pro obce má být, že daň z příjmů fyzických osob, kterou platí osoby 

samostatně výdělečně činné (tj. zejména živnostníci), je ze 30 % příjmem obce, ve 

které má poplatník trvalý pobyt. A její zbytek samozřejmě putuje do státního 

rozpočtu. 

 

  Oněch 29,59 %, které náleží dohromady všem obcím v ČR, se mezi jednotlivé obce 

dělí, zjednodušeně řečeno, podle počtu trvale žijících obyvatel. A tak sami vidíte, 

že místo, které si zvolíte za svůj trvalý pobyt, je důležité nejen při placení 

místních poplatků nebo při volbách do místní samosprávy, ale také proto, aby alespoň 

část vašich daní dorazila a mohla být použita v místě, kde skutečně žijete. 
Hana Böhmová  

 

 

Netopte odpadky! 
 

 Neustálé zdražování, a to nehovoříme pouze o elektrické energii a plynu, nás 

nutí k úsporám, které v letošní tuhé zimě hledáme zejména ve vytápění našich domů a 

bytů. Místo těchto drahých možností se opět vracíme ke dřevu a uhlí. Až potud je vše 

pochopitelné a těžko můžeme něco namítat. Vždyť i v naší základní škole stouply 

meziročně náklady na vytápění el. energií o 33 % (nominálně vyjádřeno - o Kč 

100 000,--), a to jsme ještě několik kWh ušetřili. 

 

 Nelze však v žádném případě respektovat, že v rámci šetření je spalován i 

komunální odpad. To skutečně není šetření na tom pravém místě. Ta trocha tepla určitě 

nestojí za otrávený vzduch a toxický popel v popelnicích. A to se stále divíme, proč 

nás tolik hubí rakovina a proč máme tolik alergických dětí...? Ani ten nejvýkonnější 

kotel nespálí plasty, hygienické vložky či pleny, dřevotřísku stmelenou syntetickými 

lepidly, nebo dokonce térem napuštěné železniční pražce či jiný výhodně zakoupený 

otop bez toho, aby se komínem do vzduchy nevyhrnul štiplavý dým, který zahalí 

polovinu vesnice. A že se nám kouř v údolí hodně dlouho drží.  

 

 Až dosud se nám dařilo řešit tyto přestupky domluvou, ale budou-li se opakovat, 

budou následovat pokuty dle zákona o přestupcích, které lze uložit až do výše       

Kč 10 000,--, a bude po levném vytápění! 
Hana Böhmová 
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Lékaři v obci 

 
 

MUDr. Lubomír Jadrný 

Gynekologická ambulance v PENZIONU DOCTOR - Choustníkovo Hradiště č. p. 13 

 

 Ordinační hodiny:  první středa v měsíci 10:00 - 12:00 

Objednat se můžete na tel. 499 621 105 (ordinace ve Dvoře Králové n. L.), ale 

možné je přijít i bez objednání. 

 

 

 

MUDr. Jiří Záplata 

Zubní lékař ve zdravotním středisku (budova MŠ) - Choustníkovo Hradiště č. p. 42 

 

 Ordinační hodiny:  pondělí 13:00 - 19:00  

     středa  7:30 - 15:00 

     čtvrtek 13:00 - 19:00 

     pátek   7:30 - 15:00 

 

 Objednat se můžete na tel. 499 392 811. 

 

 

 

 

MUDr. Martin Topoľský 

Praktický lékař pro dospělé ve zdravotním středisku - Choustníkovo Hradiště č. p. 42 

 

 Ordinační hodiny:  pondělí 13:00 - 16:00 

     čtvrtek  7:30 - 11:30 

 

 Objednat se můžete na tel. 499 392 810 (ordinace v Choustníkově Hradišti) nebo 

na tel. 499 320 502 (ordinace ve Dvoře Králové n. L.). Ve čtvrtek ráno jsou prováděny 

odběry krve, jejíž odvoz do Nemocnice ve Dvoře Králové n. L. zajišťuje obec ve 

vlastní režii. 

 

 

 

MUDr. Vlasta Chroboková 

Lékař pro děti a mládež ve zdravotním středisku - Choustníkovo Hradiště č. p. 42 

 

 Ordinační hodiny:  úterý  11:00 - 13:00 

     pátek  11:00 - 13:00 

 

 Objednat se můžete na tel. 499 622 869 (ordinace ve Dvoře Králové n. L.).  

 

 Bohužel vás musíme informovat o tom, že MUDr. Vlasta Chroboková uvažuje od 

nového roku o zrušení této své pediatrické ordinace v naší obci, protože o její 

služby je velmi malý zájem. Jistě sami uznáte, že pokud ordinaci dlouhodobě 

navštěvuje jedno nebo dvě děti a často také žádné, není možné ji ekonomicky utáhnout. 

Rada obce byla o této skutečnosti informována a došla k závěru, že, protože není od 

občanů o tuto službu zájem, nebude obec podnikat kroky k jejímu umělému udržení 

formou dotační podpory. 
 

 

Hana Böhmová 

 

Otevřený dopis Městu Dvůr Králové nad Labem 
 

 Naše obec je již od podzimu 2005 iniciátorem spolupráce obcí Královédvorského 

regionu, jejímž cílem je zejména rozvířit diskusi o řešení odpadového hospodářství 

města i dalších obcí. Předpokládáme, že za startovací výstřel k diskusi lze považovat 

níže uvedený otevřený dopis, který byl zaslán zastupitelům Města Dvůr Králové nad 

Labem a bude zveřejněn v místním tisku. Tento dopis podpořilo a podepsalo 12 obcí 

(Lanžov, Dubenec, Choustníkovo Hradiště, Kohoutov, Zábřezí-Řečice, Bílé Poličany, 

Vlčkovice v Podkrkonoší, Doubravice, Hřibojedy, Nemojov, Stanovice a Litíč). S naší 
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myšlenkou se ztotožňuje i Obec Vítězná, která však nesouhlasí s tvrzením, že odpadky, 

které se „rozlézají“ do našich obcí, pocházejí ze Dvora Králové n. L., protože to 

není prokázané. 

 

O T E V Ř E N Ý   D O P I S   Městu Dvůr Králové n. L. 

Nám. T. G. Masaryka 38 

544 01  Dvůr Králové n. L. 
 

PROSÍME, ZAVEĎTE MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY 
 

Vážený pane starosto, zastupitelé a představitelé města, 

  

 rádi bychom Vás přesvědčili o výhodách místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a zároveň Vás vyzvali k jeho zavedení. 

 

 V našich obcích již máme s místním poplatkem, který hradí automaticky každý 

občan s trvalým pobytem v obci a vlastníci rekreačních objektů, několikaleté 

zkušenosti. Je pravdou, že jsme při jeho prvním zavedení měli obavy především z 

reakce občanů a z jejich platební kázně, ale ty se ukázaly jako liché. S úhradou 

místního poplatku nemáme větší problémy, a to nehovoříme o tom, že nám je zákon o 

správě daní a poplatků umožňuje efektivně vymáhat.  

 

 Častější námitky, které se občas mezi občany objevují, kritizují především 

stejnou výši poplatku pro všechny. Ano, jedná se o solidární systém, který 

nereflektuje na množství odpadu produkovaného jednotlivcem, ale rozpočítává náklady 

na jeho likvidaci mezi všechny občany. Jedná se však (z hlediska náročnosti 

administrativy, správy, přehlednosti a důslednosti) o systém nejjednodušší a tím i 

nejméně nákladný. V dnešním marasmu přebujelé administrativy je i toto hledisko 

důležité. A především, odstraní všechen komunální odpad bez nebezpečí, že si občan 

rozmyslí za takový „luxus“ vydat peníze a raději se toho prostě nějak bezplatně 

zbaví. Ostatně v oprávněných případech není ani problémem část nebo celý poplatek 

prominout. 

 

 Jistě, dovedeme si představit námitku, že tento systém nenutí občany odpady 

třídit. V tom případě je ovšem zvláštní, že množství vytříděného odpadu v našich 

obcích utěšeně stoupá. A mnohé obce ani neváhaly náklady na třídění odpadů 

nezahrnovat do nákladů pro výpočet poplatku a tím své občany motivují. „Čím více 

vytřídíte, tím nižší budou celkové náklady a tím nižší Váš poplatek.“ 

 

 Poplatek ve Vašem správním obvodu má zaveden většina obcí, a proto nás mrzí, 

když nejednotnost systému nakládání s komunálním odpadem nahrává ekologicky 

nezodpovědným občanům. Kdyby byl místní poplatek zaveden ve všech obcích, v praxi by 

to znamenalo, že každý občan by za likvidaci odpadů platil, a to v místě trvalého 

pobytu. Nyní tomu tak není! 

 

 Jestliže, je poplatek stanoven jiným způsobem, např. za popelnici, na základě 

smlouvy, zakoupením známek apod., je častým jevem, že se občané „dobrovolným“ 

zakoupením popelnice, známky nebo uzavřením smlouvy neobtěžují. A kde končí tento 

komunální odpad? V tom lepším případě v cizích popelnicích a kontejnerech. V tom 

běžnějším na černých skládkách, okolo silnic, v křoví za domem, v lesích, řekách, 

rybnících, v kamnech, kotlích a kdoví, kde ještě! A kdo jeho odstranění nakonec 

zaplatí a kolik to asi stojí? Kdo bude dýchat vzduch plný jedovatých látek? My?  

 

 Vložili jsme a vkládáme mnoho úsilí do toho, aby naše obce a jejich okolí bylo 

čisté a aby se v nich netopilo odpadky a je nám velmi líto, že Město Dvůr Králové n. 

L. nejde malým obcím příkladem, ale právě naopak. Odpadky z Vašeho města se 

„rozlézají“ do našich obcí, a přitom máte možnost, s tím něco udělat. 

 

 Očekáváme, že Vás tato naše výzva přiměje, abyste se otázkou zavedení místního 

poplatku s patřičnou vážností zabývali. Na základě vlastních zkušeností jsme 

přesvědčeni, že zaznamenáte nezanedbatelnou úsporu svých finančních prostředků 

vynakládaných na likvidaci odpadů, protože za tuto likvidaci touto formou zaplatí 

opravdu všichni.  
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 Vedeme v patrnosti, že vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku je ve 

Vaší samostatné působnosti a její prosazení bude vyžadovat zejména osobní odvahu a 

odhodlání představitelů města. Jde nám však o dobrou věc, a tak věříme, že naše 

argumenty nebudou ponechány bez povšimnutí. 

 Očekáváme a přivítáme veřejnou diskusi. 
Hana Böhmová 

Nálety jdou z hradu pryč. 
 

 

Vy České hrady, symboly dávné slávy! 

Co za sto roků bude s Vámi? 

Když myšlení se nezmění, jen 

bezejmenné kamení…. 

                                         M. Hirsch 

 

     Nejprve něco málo k názvu: za nejstarší název hradu bychom mohli považovat 

Gredis, ten se vyskytuje v prvních písemných zmínkách o hradu a v překladu z němčiny 

znamená hradiště. Právě z tohoto názvu lze usuzovat, že na místě samém, ještě před 

vystavěním kamenného hradu, stávalo staroslovanské hradiště. Hrad zřejmě okolo roku 

1300 založil Půta z Turgova a užíval název Hradiště. Po té se setkáváme s názvem 

Heřmanův Choustník pojmenovaném po jeho majiteli Heřmanu z Choustníka, který hrad 

koupil. Dnes se často hovoří o Schlossberku či Schlossparku, to jsou názvy poměrně 

novodobé, z období jakési romantizace v 19. stol., kdy se takto nazýval skoro každý 

kopec, na kterém kdysi stával hrad a když nestál tak si ho obyvatelé vymysleli. 

     „Sdružení pro záchranu hradu Kumburku“ se od roku 1992 zabývá právě ochranou 

památek a je registrováno u Ministerstva vnitra. Jak již z názvu vyplývá hlavní 

náplní naší činnosti je záchrana hradu Kumburku. Hrad se nám za dobu našeho působení 

podařilo takřka celý zbavit náletových dřevin. Je to ovšem práce nekonečná, tam kde 

před lety byly vykáceny vzrůstají opět bujné keře. Naštěstí pravidelnou údržbou a 

sekáním se daří plochy zbavené náletů zatravňovat. Na zřícenině provádíme i drobné 

stavební udržovací práce a celkem úspěšně zatravňujeme koruny zdiva. Tím jim 

poskytujeme dostatečnou ochranu vůči povětrnostním vlivům. Nemalou mírou se bezplatně 

podílíme i na stavebních záchranných pracích, kde pomáháme převážně s přesuny hmot. 

Za dobu našeho působení stoupla návštěvnost Kumburku přibližně o čtyřicet procent. 

Jednou ročně pořádáme i kulturní akci, která návštěvníkovi přibližuje život našich 

předků. Dále pomáháme chránit i památky drobnějšího charakteru, zabýváme se jejich 

mapováním a fotodokumentací. Několikrát do roka pořádáme i „víkendové“ akce, při 

kterých pomáháme i na jiných lokalitách. Například úklid odpadků a kácení náletů na 

hradě Bradlec, Návarov a jiné. Na provoz našeho sdružení získáváme prostředky 

z prodeje upomínkových předmětů a námi vydaných pohlednic a publikací.  

 

     Naše sdružení má sídlo ve Dvoře Králové nad Labem, takže na Choustník to máme 

jen pár kilometrů a navíc lokalitu známe. Zrodila se tedy myšlenka hradu pomoci a to 

alespoň drobným úklidem a vykácením náletů. Začátkem letošního roku jsme s naším 

nápadem zavítali na radu obce v Choustníkově Hradišti, kde naši pomoc uvítali.  

 

„Víkendová akce na Choustníku“ se bude konat 19.–21.5. 2006,  

v případě nepřízně počasí se termín posune o jeden měsíc. 
 

Akce bude zaměřena na kácení náletových dřevin a úklid lokality od odpadků. 

Zřejmě nebude v našich silách zbavit za jeden víkend celý hrad náletů. Z tohoto 

důvodu uvítáme pomoc všech, kterým není tato lokalita lhostejná.  Věřím, že tato 

první vlaštovka alespoň trochu pomůže tak pěknému místu jakým hrad Heřmanův Choustník 

bezesporu je. Pokud nám to situace dovolí, tak ještě v letošním roce uspořádáme další 

víkendovku na Choustníku. Přijďte nám pomoci i Vy a na viděnou na hradě. 

 
Tomáš Šimůnek, místopředseda Sdružení pro záchranu hradu Kumburku  

 

Ověřování listin a podpisů 
 

 Obecní úřad v Choustníkově Hradišti již řadu let provádí ověřování listin a 

podpisů (odborně řečeno vidimaci a legalizaci) a mnozí z vás této služby často 

využíváte. Považujeme proto za důležité seznámit vás blíže s touto zdánlivě 

jednoduchou procedurou, kterou od 1. března 2006 upravuje nový zákon, který nám v 
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duchu současné praxe přinesl hlavně více administrativy. Ale těmito technickými 

záležitostmi vás nebudeme zatěžovat.  

 

 Ověřování podpisů na úřadě může provádět starosta nebo jím pověřený úředník. 

Bohužel však není možné, aby tak činili oba zároveň. Prosíme vás proto o pochopení, 

že ověřování podpisů provádíme pouze v době, kdy je na úřadě přítomna účetní obce 

Hana Böhmová. To se samozřejmě netýká pouze pondělí a středy, ale kteréhokoliv 

pracovního dne v pracovní době: 

 pondělí  7:00 - 15:00 

 úterý  7:00 - 15:00 

 středa 7:00 - 17:00 

 čtvrtek 7:00 - 15:00 

 pátek  7:00 - 14:00 
 

V důležitých případech vám doporučujeme, na ověření se telefonicky objednat 

nebo si prověřit, zda na úřadě v požadovanou dobu účetní obce bude (499 692 942). 
 

Další přínosnou změnou je, že nejen podpis ale i listinu je možné ze závažných 

důvodů (především zdravotních) ověřit mimo prostory úřadu.  

 

 
 

Ověřování listin    Kč 30,-- za jednu ověřenou stranu  
 

 Ověřením listiny obecní úřad stvrzuje, že kopie případně opis se doslova 

shoduje s předloženou listinou. Obecní úřad tedy nepotvrzuje správnost či pravdivost 

obsahu listiny a za její obsah neodpovídá. Ověřená kopie má platnost původního 

originálu a z tohoto důvodu nelze ověřit: 
 

* občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenskou 

knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, 

lovecký lístek nebo jiný průkaz. Jiným průkazem může být například i technický 

průkaz vozidla.  

* kopii vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, 

protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby 

* opis nebo kopii, pokud se neshoduje s originálem 

* ověřovanou listinu, na které jsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by 

mohly zeslabit její věrohodnost 

 

Váš obecní úřad vám nemůže ověřit ani listinu, která obsahuje plastický otisk 

razítka nebo je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce. V tomto případě vám 

doporučujeme navštívit notáře, který má širší oprávnění. Další možností je opatřit si 

úřední překlad, což je ale finančně mnohem náročnější. 
 

K ověření si nezapomeňte přinést originální listinu, protože bez ní není možné 

ověření provést. Kopii vám můžeme na úřadě pořídit.   

 

 
 

Ověřování podpisů    Kč 30,-- za jeden podpis 
 

 Legalizací obecní úřad ověřuje, že listina byla před ověřující osobou 

vlastnoručně podepsána, případně byl podpis na listině uznán za vlastní. Ověřením 

podpisu se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů, které jsou podepisovány. Pokud 

od ověření podpisu očekáváte, že tak bude úředně potvrzen nějaký váš právní úkon, tak 

vás musíme zklamat. Takového služby vám poskytne pouze notář. 
 

 I zde existují případy, ve kterých není možné podpis ověřit. Je to případ, kdy 

je podepisovaná listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce. V tomto případě je 

nutné přiložit úřední překlad. Podpis nelze ověřit ani na listině, která neobsahuje 

žádný text.  
 

 Důležitou novinkou, která nás uvádí v rozpaky, je zákaz ověření podpisu, pokud 

je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy. Kromě úsměvné 

představy, jak naše v azbuce se podepisující spoluobčany budeme učit jejich podpisy 

nanečisto v latince, by nás zajímalo, jak u běžných klikyháků českých občanů někdo 

pozná, zda náhodou nejsou vyvedeny v arabštině. 
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 Mnohem důležitější však je, jaký doklad je třeba předložit k prokázání 

totožnosti. Občané České republiky se prokazují platným občanským průkazem nebo 

cestovním pasem. Cizinci potom předkládají průkaz o povolení k pobytu, cestovní pas, 

průkaz totožnosti občana členského státu EU apod. V žádném případě není možné ověřit 

podpis na základě řidičského průkazu nebo občanského průkazu s odstřihnutým rohem, 

pokud u sebe zároveň nemáte potvrzení. Samozřejmě, že ověření podpisu není možné ani 

provést na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu. 
Hana Böhmová 

 

Zvíře v nouzi - Český svaz ochránců přírody 
 

 V reakci na prosbu Českého svazu ochránců přírody zveřejňujeme níže uvedené 

kontakty na nám nejbližší záchranné stanice, které se zabývají příjmem a léčbou lidmi 

nalezených handicapovaných živočichů volně žijících druhů: 

 

ČSOP Libštát 

Tel.: 732 228 801 

účet číslo: 33553322/0800 var. s.: 4506  

DMS ZVIREVNOUZI LIBSTAT  

na tel.: 87777 

 

ČSOP Jaroměř 

Tel.: 603 847 189 

účet číslo: 33553322/0800 var. s.: 4604  

DMS ZVIREVNOUZI JAROMER 

na tel.: 87777 

 

Vycházíme z toho, že čím více lidí bude znát kontaktní telefon na územně příslušnou 

záchrannou stanici, tím rychleji se v případě nálezu zraněného živočicha podaří 

zajistit mu odbornou pomoc. A tím větší bude naděje, že se tohoto živočicha podaří 

zachránit. 

  
Hana Böhmová (čerpáno ze žádosti ČSOP Praha a plakátu Národní sítě)  
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Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými články 

přispěli: Mgr. Iljana Durecová, Jana Baudyšová, Hana Pištová, Jan Láska, Jaroslava Vopálková, ml., Ing. Radek 

Teichman, Tomáš Šimůnek, Vratislav Vopálka a Hana Böhmová. 

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

autoři. Uzávěrka 10. března 2006 

 

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

bude vydán pravděpodobně v září 2006. 
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Obecní úřad v Choustníkově Hradišti, č. p. 102, 544 42  Choustníkovo Hradiště 
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E-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz E-podatelna: podatelna.chh@tiscali.cz 
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