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Odpadové hospodářství obce
Sběr železa

sobota 3. dubna 2004

Sběr železa proběhne v sobotu 3. dubna 2004 a provedou jej jako v minulých letech
členové sboru dobrovolných hasičů. Dovolujeme si při této příležitosti požádat všechny
občany, aby staré železo připravovali až v sobotu, nechávali si jej za ploty nebo jej
jinak zabezpečili. V loňském roce se nám bohužel stávalo, že byl železný šrot
rozkrádán a obec tak zbytečně přišla o finanční prostředky, které za tuto druhotnou
surovinu obdrží. Na jednání zastupitelstva obce bude navrženo, aby výnos z tohoto
sběru byl jako dotace převeden ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Choustníkova
Hradiště.
Svoz nebezpečných odpadů

sobota 17. července 2004

Společnost Ladislav Rund z Jaroměře nás
nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 17.
již dnes, abyste do sběru železného šrotu v
odpad, jakým jsou například ledničky, plechovky

již dnes informovala o tom, že svoz
července 2004. Uvádíme, zde tento údaj
žádném případě neukládali nebezpečný
se zbytky barev a podobně.

Rada obce se již také usnesla na tom, že jako v loňském roce bude pro velký
úspěch zároveň s nebezpečným odpadem proveden také svoz objemného odpadu.
Nové kontejnery na tříděné sklo a plasty
Na základě rozhodnutí rady byly v dalších částech obce rozmístěny žluté
kontejnery na plasty, a to u ubytovny společnosti MALUS, s. r. o., v Zátiší u č. p. 35
a na Ferdinandově u požární zbrojnice. Tento kontejner na Ferdinandově bude v blízké
době přemístěn k rybníčku. Také jste si jistě všimli i nového velkoobjemového
kontejneru na plasty, který byl umístěn u prodejny JEDNOTY, s. d. Tyto kontejnery se
nám na všech svých místech velmi úspěšně plní a za tento kladný přístup vám musíme
poděkovat. Musíme však také zdůraznit, že se jedná opravdu o kontejnery na plasty, do
kterých není možné umísťovat žádný jiný odpad! Jsme si vědomi toho, že se jednalo o
novinku, která mohla některé naše občany uvést v omyl a na kontejnerech chybí
označení, které bude v dohledné době doplněno. Věříme tedy, že nyní se již podobná
nedopatření nebudou opakovat.
Toto upozornění se pochopitelně týká i kontejnerů na tříděné sklo, které jsou
zelené. S ohledem úspěchu kontejnerů na plasty budou v nejbližší době umístěny
kontejnery na sklo do dalších lokalit a to k bytovkám, k ubytovně společnosti MALUS,
s. r. o., do Zátiší a na Ferdinandov. Věříme, že k nim přistoupíte se stejným zájmen,
s jakým se setkaly kontejnery na plasty.
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V tomto směru bychom vás chtěli také požádat, abyste v případě naplnění těchto
kontejnerů počkali, až budou kontejnery vyvezeny a neodkládali přebytečný odpad mimo.
Vzniká tak nevzhledný nepořádek. Vývoz není z úsporných důvodů prováděn pravidelně,
ale je třeba jej v případě naplněnosti kontejnerů objednávat a v některých případech
svozová firma není schopna z provozních důvodů reagovat okamžitě. Velmi nám pomůžete,
pokud na skutečnost, že kontejnery jsou již plné, upozorníte starostu obce nebo jiného
pracovníka obecního úřadu. Jistě chápete, že není v našich silách každý den
kontrolovat stav kontejnerů po celé obci.
Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
V souladu s obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Choustníkovo Hradiště, včetně systému nakládání se stavebním odpadem číslo 6/2003 se
rada obce usnesla na znění smlouvy o využití systému zavedeného obcí Choustníkovo
Hradiště pro nakládání s komunálním odpadem. Na základě této smlouvy se mohou
právnické osoby i podnikající fyzické osoby připojit k vývozu komunálních odpadů,
které zajišťují Technické služby města Dvora Králové n. L. pro naše občany. Cena za
odvoz komunálních odpadů na základě této smlouvy činí Kč 1 300,-- za popelnici a rok
nebo Kč 10 500,-- za kontejner a rok.
Dovolujeme si tímto upozornit podnikající fyzické osoby, kterých je v naší obci
registrováno více jak sto, aby se také začaly zabývat řešením nakládání s odpady ze
svého podnikání. Je třeba uvést, že pokud podnikající osoba vydává odpad ze svého
podnikání za svůj komunální odpad občana zpoplatněný pouze dle vyhlášky o místním
poplatku, zdražuje tento poplatek i ostatním občanům, kteří se tak částečně podílejí
na úhradě likvidace těchto odpadů z podnikání. Pravidla pro nakládání s odpady se
stále zpřísňují a i obec se v rámci svých možností a práv bude snažit zabezpečit
jejich dodržování.
Nejčastější dotazy k vyhlášce o místních poplatcích za komunální odpady
Po zveřejnění Obecně závazné vyhlášky Obce Choustníkovo Hradiště o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
číslo 5/2003 v lednovém vydání Hradišťského
zpravodaje, se obecní úřad ocitl pod přívalem všetečných otázek občanů. Považujeme
proto za užitečné se zde ještě jednou k této vyhlášce vrátit a na několik
nejčastějších otázek zde odpovědět.

Místní poplatek za komunální odpad bude vybírán stejně jako všechny
ostatní místní poplatky obce a vodné pověřeným pracovníkem obce, který
všechny poplatníky navštíví a poplatek od občanů vybere. Poplatek se
platí ve dvou splátkách a to do 30. května a do 30. října. Nevyhýbáme se
ani tomu, abyste poplatek za celý rok zaplatili již v průběhu května,
kdy bude výběr 1. splátky poplatků zahájen.
Poplatek platí občané přihlášení k trvalému pobytu v obci (zde připomínáme, že se
to týká i cizinců s trvalým pobytem v obci). Vzhledem k tomu, že v tomto případě je
databáze poplatníků shodná s naší evidencí obyvatel, nemají občané žádnou oznamovací
povinnost a nemusí se tedy k placení poplatku přihlašovat, ani se od něho odhlašovat.
Výjimku tvoří občané, kteří mohou a chtějí uplatnit nárok na slevu nebo osvobození od
poplatku dle vyhlášky. Oznámit obecnímu úřadu, že mají nárok na osvobození nebo slevu
jsou jako poplatníci povinni do 15 dnů ode dne, kdy jim nárok na osvobození vznikl.
Nejčastějším případem jsou občané starší 75 let. Rada obce si však uvědomuje, že se
jedná o starší občany a vezme tedy v úvahu i oznámení doručená později nebo oznámení,
která budou vypracována ve spolupráci s pověřeným pracovníkem obce zároveň při výběru
těchto poplatků.
Důležité je také připomenout, že druhým poplatníkem jsou fyzické osoby, která
mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tyto osoby mají oznamovací
povinnost a musí se k poplatku přihlásit, oznamovat obecnímu úřadu změny ve
vlastnictví a od poplatku se odhlašovat. Důvodem je skutečnost, že obecní úřad nemá k
dispozici aktuální databázi vlastníků nemovitostí v obci.
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Na obecní úřad bylo také doručeno několik žádostí odvolávajících se na ustanovení
vyhlášky: „Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých
případech poplatek nebo jeho příslušenství snížit nebo prominout, a to z důvodu
zmírnění nebo odstranění tvrdosti.“ Téměř vždy se jednalo o případy, kdy občané jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci, ale ve skutečnosti bydlí zcela někde jinde a
někteří z nich v těchto obcích hradí různými způsoby částky za komunální odpad.
Tato skutečnost je mnohdy způsobena tím, že stále neexistuje jednotný postup
všech obcí ve věci hrazení komunálních odpadů a tedy ne všechny obce již zavedly
systém místních poplatků za komunální odpad. Kdyby totiž byl systém jednotný,
znamenalo by to, že každý občan platí poplatek i když v různé výši a to tam, kde je
přihlášen k trvalému pobytu bez ohledu na to, kde odpad skutečně produkuje. Mnohdy se
i stává, že poplatek za odpady se občané zavázali hradit správci objektu v nájemní
smlouvě.
Obec si uvědomuje, že tato situace pro mnohé občany může být problémová, přesto
však rozhodnutí o prominutí poplatků není tak jednoduché. Je nutné si uvědomit, že
podobných „problémových“ trvalých pobytů je mnoho. Je také nutné vzít v úvahu, že
promíjením poplatků se snižuje jejich výnos a je tedy logické, že tuto ztrátu musí
obec uhradit ze svých prostředků, které by mohla použít na jiné všeobecně prospěšné
účely a nebo má možnost ji v rámci poplatku rozprostřít mezi zbylé poplatníky. Rada
obce proto zatím žádné takové žádosti nevyhověla, ačkoliv si je vědoma, že tento
systém v žádném případě není spravedlivý pro všechny. Existuje zde také pravděpodobně
oprávněná obava, že vyhověním jedné či několika žádostem, by se strhla lavina, která
by způsobila nejen nepřehlednost ve vybírání poplatků, ale také v jejich zvýšení pro
platící občany. Tímto však pochopitelně nechceme nikoho odradit od podání žádosti o
prominutí nebo snížení poplatku, pokud jej k tomu nutí ekonomické nebo jiné důvody.
Hana Böhmová

Hospodaření obce za rok 2003
Obec Choustníkovo Hradiště začala svoje hospodaření v roce 2003 s celkovými
finančními prostředky na běžném účtu ve výši Kč 1 170 656,25. Již v 29. listopadu 2002
byl schválen rozpočet obce na rok 2003. V roce 2003 pak byla schválena rozpočtová
opatření, která se ještě promítla do schváleného rozpočtu, takže výsledný schválený
vyrovnaný
rozpočet
obce
na
rok
2003,
který
byl
odeslán
na
Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje, činil:
Příjmy
Kč 4 068 490,-Financování (= stav bankovního účtu)
Kč 1 710 660,---------------------------------------------------------Příjmy k dispozici celkem
Kč 5 779 150,-Výdaje celkem

Kč 5 779 150,--

Během roku 2003 pak zastupitelstvo obce na svých veřejných zasedáních schválilo
několik rozpočtových opatření, která mění rozpočet v závislosti na skutečnostech
hospodaření. Výsledný rozpočet po těchto změnách činil ke konci roku 2003:
Příjmy
Kč 7 171 140,-Financování (= stav bankovního účtu)
Kč 1 710 660,---------------------------------------------------------Příjmy k dispozici celkem
Kč 8 881 800,-Výdaje celkem

Kč 8 881 800,--

Velké zvýšení na straně příjmů i výdajů oproti schválenému rozpočtu je způsobeno
dotací od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kterou jako obec dostáváme na přímé
výdaje na vzdělávání pro naši příspěvkovou organizaci Základní školu, Choustníkovo
Hradiště, a kterou obratem zasíláme základní škole. Na naše hospodaření má tedy pouze
„průtokový“ vliv. V roce 2003 tato dotace činila Kč 2 610 300,--.
Skutečné hospodaření obce za rok 2003
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Příjmy za rok 2003
Poř.
č.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Popis

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů
Správní poplatky (ověřování, přihlášení k trvalému pobytu, rybářské lístky apod.)
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků (obec Kuks)
Příjmy od dlužníků za realizaci záruk
Neinv. přij. dotace ze stát. rozpočtu (dotace na volby)
Neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu (na provoz OÚ)
Dotace (Vlčkovice na provoz MŠ, neinv. výdaje na dojíždějící žáky Vlčkovice a
Heřmanice)
Dotace od Krajského úřadu na mzdy příspěvkové organizace
Daňové příjmy celkem
Příjmy vodné
Pronájem kulturního sálu
Společenské záležitosti (vstupné)
Zdravotní středisko - příjmy z pronájmu
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu
Bytové hospodářství - vyúčtování plynu a energie za rok 2002
Bytové hospodářství příjmy celkem
Garáže - příjmy z pronájmu
Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků (poplatky za hrobová místa)
Sběr a svoz komunální odpadů - příjmy
Veřejná zeleň - příjmy za sekání trávy
Příjmy obecní úřad ostatní
Prodej zboží (popelnice)
Příjem z pronájmu obecních pozemků
Příjmy z ostatního pronájmu (cedule na stožárech veřejného osvětlení)
Přijaté dary neinvestiční (sponzorské dary)
Nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování předplatného)
Příjmy za prodeje obecního pozemku
Příjmy z úroků
Příjmy z dividend (Východočeská plynárenská)
Příjmy realizované v roce 2003 celkem

Skutečnost
příjmů do
31.12.03
730
147
44
770
1 156
3
7
7
30
33
556
200
12
10
82
78

360,00
623,00
489,00
029,00
103,00
200,00
53,00
500,00
360,00
50,00
000,00
330,00
650,00
000,00
500,00
166,90
990,00
124,00

2 612 300,00
6 482 827,90
356 678,00
600,00
18 110,20
38 400,00
48 780,00
4 230,70
53 010,70
22
5
39
2
16
9
22
6
28
1
9
23
33

106,00
200,00
194,20
800,00
841,90
950,00
849,20
300,00
645,00
608,10
282,00
174,28
548,00

7 171 125,48

Výdaje za rok 2003
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Popis
Výdaje silnice celkem
Vodovod výdaje celkem
Kanalizace výdaje celkem
Drobné vodní toky celkem (obecní rybníky)
Mateřská škola výdaje celkem
Základní škola výdaje celkem
Školní jídelna výdaje celkem
Knihovna výdaje celkem
Kulturní sál výdaje celkem
Sbor pro občanské záležitosti výdaje celkem
Tělovýchova - materiál (antuka)
Dětské hřiště výdaje celkem
Zájmová činnost rybáři výdaje celkem
Zdravotní středisko výdaje celkem
Bytové hospodářství výdaje celkem
Veřejné osvětlení výdaje celkem
Pohřebnictví - výdaje celkem

18. Inž. sítě - konzult. a poradenské služby (právník - založení DSO)
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Skutečnost
výdajů do
31.12.03
825 498,50
469 528,90
7 415,10
427,50
238 621,20
3 155 551,20
157 892,70
8 854,80 Kč
73 307,43
168 379,29
1 000,00
15 467,30
10 027,50
39 748,80
82 515,17
41 171,30
19 442
4 725,00

19.
20.
21.
22.
23.

Inž. sítě - ost. neinv. dotace nezisk. org. (zájmovému sdružení)
Inž. sítě - ost. neinv. dotace DSO
Inženýrské sítě výdaje celkem

50 000,00
10 000,00
64 725,00

Svoz nebezpečných odpadů
Komunální odpady výdaje celkem
Veřejná zeleň výdaje celkem
Sociální dávky výdaje celkem
Dobrovolní hasiči výdaje celkem

30
32
87
4
37

831,90
688,00
450,50
000,00
549,00

417
15
1
1
435

470,00
290,60
063,50
995,00
819,10

24. Zastupitelstvo - odměny členům
Zastup. - cestovné
Zastup. - pohoštění a dary (pití během zasedání zastupitelstva a rady)
Zastup. - konference (den starostů)
Zastupitelstvo - výdaje celkem
25. Referendum - výdaje celkem
26. OÚ
OÚ
OÚ
OÚ

-

10 166,90

platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje
sociální pojištění placené zaměstnavatelem
zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

247
36
178
56

184,00
938,00
114,00
920,00

OÚ - ostatní povinné pojištění
OÚ - ochranné pomůcky
OÚ - knihy a odborné publikace (sbírka zákonů, věstníky a zpravodaje, obec a finance,
veřejná správa, odborné knihy pro účetní)
OÚ - drobný majetek (kuchyňka, skartovačka)
OÚ - nákup zboží (popelnice)
OÚ - ostatní materiál
OÚ - elektrická energie

2 825,00
1 285,00
17 587,00
10
22
22
51

730,00
500,00
371,71
232,50

OÚ - poštovné
OÚ - telefonní poplatky
OÚ - nájemné za půdu (pozemkový fond)
OÚ - konzultační a poradenské služby
OÚ - školení a vzdělávání
OÚ - služby zpracování dat
OÚ - ostatní služby (pes v útulku, koncesionář. popl., známky na popelnici...)
OÚ - opravy a udržování (opr. kopírky, izolace oken)
OÚ - programové vybavení (evidence poplatků)
OÚ - cestovné
OÚ - pohoštění
OÚ - poskytnuté neiv. příspěvky a náhrady
OÚ - věcné dary
OÚ - neivn. dotace nezisk. organizacím (svaz žen, svaz měst a obcí)
OÚ - neinv. transfery obcím (přestupková komise)
OÚ - daně
OÚ - neinvestiční půjčky obcím (obec Kuks)
OÚ - nákup pozemků
OÚ - nákup majetkových podílů (nákup pohledávek - výměna za pozemky s PF)
Obecní úřad výdaje celkem

8
59
1
4
7
23
8
12
1
1
2
7

869,20
576,05
580,50
375,00
840,00
749,05
824,00
207,00
048,95
030,00
620,30
664,00
700,00
840,80
484,00
280,00
000,00
344,00
979,50
699,56

27. Bankovní poplatky
28. Vratka nevyúčtovaných (nevyčerpaných) dotací z loňského roku
Výdaje realizované v roce 2003 celkem

4
1
8
200
43
2
1 048

12 824,30
41 904,50
7 121 506,95

Z výše uvedených údajů o hospodaření obce za rok 2003 tedy vyplývá, že příjmy
byly vyšší než výdaje a to o Kč 49 618,53. V této částce je zahrnut příjem
Kč 12 500,--, který je splátkou za poskytnuté záruky. Lze tedy říci, že hospodaření
obce se v roce 2003 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč 37 118,53.
K 31. 12. 2003 byl stav financí obce následující:
zůstatek běžného účtu
Kč 1 207 679,10
zůstatek termínovaného účtu
Kč
552 595,68
--------------------------------------------------------finanční prostředky celkem
Kč 1 760 274,78
Hospodaření obce za rok 2003 bude ještě projednáno zastupitelstvem obce na jednom
z jeho příštích jednání v rámci schvalování závěrečného účtu, jehož součástí je také
zpráva z finanční kontroly provedené auditorem. Audit již v naší obci sice začátkem
března proběhl, ale zprávu zatím nemáme k dispozici.
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Hana Böhmová

Rozvoj elektrorozvodné sítě nízkého napětí v obci
Jistě si mnozí pamatujete, jak se postupně v minulých letech posilovala
elektrická síť v naší obci a to převážně právě z iniciativy obce. Situace v této
oblasti se tak v mnohém zlepšila.
Za finanční podpory obce byly v minulých letech postaveny trafostanice u bytovek,
v Zátiší (u čísla popisného 52) a ve středu obce (u čísla popisného 24). Poslední
jmenovaná trafostanice byla rekonstruována současně s přenosovou sítí v „Jaroměřské“ a
„Kohoutovské“ ulici. Naším záměrem bylo vytvoření podmínek pro zajištění dostatečného
napětí v síti (do rekonstrukce zde bylo podpětí) a také jsme již v té době uvažovali o
připojení nové plánované výstavby v „Kohoutovské“ ulici.
Současné podmínky však ukázaly, že připojit nové stavby z technických důvodů dnes
není možné. Zejména proto, že stávající trafostanice je od zájmové lokality (konec
„Kohoutovské“ ulice) příliš vzdálena (cca 960 m) a vodiče o maximálních průřezech
nemohou na tak velkou vzdálenost požadované množství elektrické energie přenést.
Úměrně se vzdáleností odběratele od trafostanice totiž stoupají ztráty napětí a v
tomto případě jsou již ztráty na připojení nových rodinných domů příliš vysoké.
Z těchto důvodů rada obce opět vyvolala jednání se zástupci VČE, a. s. a společně
jsme hledali řešení, které by zajistilo dostatečný příkon elektrické energie, který je
pro další rozvoj obce nezbytný. Po těchto složitých jednáních s VČE, a. s. se řešení
našlo. Je však stejně jako v minulých případech podmíněno finančním příspěvkem obce.
Neradi přistupujeme na tento způsob řešení, avšak jiný není. Buď se budeme podílet na
stavbě primárního vedení a nové trafostanice nebo k žádnému posílení nedojde. Můžeme o
přístupu VČE, a. s. k dané věci diskutovat, ale pravidla jsou takto daná. Přesto se
nám podařilo finanční podíl snížit na Kč 300 000,--. Původní částka byla o mnoho
vyšší.
Nyní bude na zastupitelstvu obce, jak se rozhodne, zda posílení elektrické sítě
realizovat nebo nikoliv, protože takto závažné rozhodnutí přísluší právě jemu. Nutné
je také podotknout, že výstavba této nové trafostanice, umožní i vyřešení problému s
elektrickou energií dalších občanů žijících v okrajové části obce „Zátiší“. I v této
části obce je zájem stavět. Avšak zatím to právě z důvodu nedostatku elektrické
energie není možné.
Celá záležitost však dosud není uzavřena a bude také ještě projednána na jednání
zastupitelstva obce, na které vás srdečně zveme. O výsledku těchto jednání i o
konečném rozhodnutí zastupitelstva budete samozřejmě informováni.
Velmi důležitý bude také vstřícný přístup vlastníků pozemků, na kterých bude nové
vedení a trafostanice postavena. Věříme, že svými souhlasy podpoří tuto obecně
prospěšnou stavbu.

Vratislav Vopálka

Rozpočet obce na rok 2004
Zastupitelstvo obce na svém jednání 4. února 2004 schválilo rozpočet obce na rok
2004. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný:
Příjmy
Kč 4 167 230,-Financování (= zůstatek finančních prostředků)
Kč 1 760 270,----------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
Kč 5 927 500,-Výdaje

Kč 5 927 500,--

Schválený rozpočet obce na rok 2004
Příjmy 2004
Poř. Popis
č.
1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů
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Návrh na rok 2004
688 950
140 000
40 000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší
Poplatky za komunální odpad
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace od obcí (na dojíždějící žáky)
Příjmy od dlužníků za realizaci záruk
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (na provoz OÚ)
Daňové příjmy celkem

700 000
1 000 000
3 200 Kč
180 000 Kč
13 000 Kč
7 000 Kč
500 Kč
20 000 Kč
500 000 Kč
20 000 Kč
47 500 Kč
96 690 Kč
3 456 840

Příjmy za vodné
Zdravotní středisko - příjmy z pronájmu
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu pozemků
Garáže - příjmy z pronájmu
Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků
Sběr a svoz komunální odpadů - příjmy
Veřejná zeleň - příjmy za sekání trávy
OÚ - prodej zboží (popelnice)
OÚ - příjem z pronájmu obecních pozemků
Příjmy z ostatního pronájmu
Příjmy z úroků
Příjmy z dividend (Východočeská plynárenská)

470
38
48
22
5
25
2
23
22
8
15
30

Výdaje celkem

860
400
780
100
000
000
000
250
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 167 230

Výdaje 2004
Poř.
č.
1.
2.
3.

Popis

Návrh na rok
2004
480 000
561 000
900 000

Silnice
Vodovod
Kanalizace

4.

MŠ - dotace na provoz (Choust. Hrad.)
ZŠ - neinv. transfery obcím (Městu DKnL za dojíždějící žáky)
ZŠ - dotace na provoz (Ch. Hrad.)
ZŠ - vratka dotace obci Vlčkovice v P. (vyúčtování dotace z roku 2003)
ZŠ - dary občanům (prvňáčci)
ŠJ - dotace na provoz (Ch. Hradiště)
Školství celkem

160
190
272
1
5
88
717

000
000
800
290
000
500
590

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Knihovna
Kronikář
Kulturní sál
Sbor pro občanské záležitosti (kulturní akce)
Dětské hřiště
Zájmová činnost rybáři
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě (plynofikace)
Svoz nebezpečných odpadů
Komunální odpady
Veřejná zeleň
Sociální dávky
Dobrovolní hasiči

6
6
183
100
16
10
42
80
60
20
246
50
229
216
15
47

900
000
700
300
800
000
440
000
000
400
250
000
500
000
000
000

21. Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
22. OÚ
OÚ
OÚ
OÚ

-

-

odměny
cestovné
pohoštění a dary
konference (den starostů)
výdaje celkem

430 000
20 000
2 000
2 000
454 000 Kč

platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje
sociální pojištění placené zaměstnavatelem
zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

260
60
190
65
7

000
000
000
000

OÚ - ostatní povinné pojištění
OÚ - ochranné pomůcky
OÚ - knihy a odborné publikace
OÚ - drobný majetek
OÚ - nákup zboží (popelnice)
OÚ - ostatní materiál
OÚ - elektrická energie
OÚ - poštovné
OÚ - telefonní poplatky
OÚ - pojištění majetku
OÚ - nájemné za půdu (pozemkový fond)
OÚ - konzultační a poradenské služby
OÚ - školení a vzdělávání
OÚ - služby zpracování dat
OÚ - ostatní služby
OÚ - opravy a udržování
OÚ - programové vybavení
OÚ - cestovné
OÚ - pohoštění (rozlučka, káva, čaj...)
OÚ - neivn. dotace nezisk. organizacím (svaz žen, svaz měst a obcí)
OÚ - neinv. transfery obcím (přestupková komise)
OÚ - nákup kolků
Nespecifikované rezervy
Nákup majetkových podílů (nákup pohledávek - výměna za pozemky s PF)
Obecní úřad výdaje celkem
23. Výdaje z finančních operací celkem (bankovní poplatky)
24. Finanční vypořádání celkem (vratky nevyčerpaných dotací z roku 2003)
Výdaje celkem

4
1
18
10
7
25
60
9
65
52
1
5
8
30
20
145
5
1
4
5
1
1
405
1
1 460

000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
580
000
000
000
000
000
000
500
000
000
520
000
280
240
620

13 000
11 000
5 927 500

Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že bude v roce 2004 provedena oprava dvou
pomníků (Arnošta z Kuderů, e. č. 43 a Georga Kubaty e. č. 47) z války roku 1866 na
starém hřbitově u kostela v Choustníkově Hradišti.
V rámci plynofikace naší obce bude do Svazku obcí Plynofikace v roce 2004 mimo
jiné zaslána investiční dotace ve výši Kč 236 250,--, která bude dobrovolným svazkem
použita na úhradu projektové dokumentace pro stavební řízení.
V rozpočtu pro rok 2004 se dále předpokládá realizace prodloužení vodovodu ke
stavebním pozemkům na konci ulice „Kohoutovská“. Bude také vypracována studie nového
vodojemu, který by propojil vodovodní řady napájené z prameniště „U Müllerů“ a „Pod
Kocbeří“.
Již v roce 2003 byly podány žádosti o dotace v rámci Programu obnovy venkova na
rok 2004:
1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce - oprava místních komunikací
celkové náklady
Kč 400 000,-žádost o dotaci
Kč 120 000,-- (30 %)
Rekonstrukce obecního domu č. p. 79 - II. etapa
celkové náklady
Kč 250 000,-žádost o dotaci
Kč 125 000,-- (50 %)
Obnova veřejné zeleně
celkové náklady
Kč 200 000,-žádost o dotaci
Kč 100 000,-- (50 %)
Oprava budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice
celkové náklady
Kč 250 000,-žádost o dotaci
Kč 125 000,-- (50 %)

Rozdíl mezi celkovými náklady a dotacemi, o které bylo požádáno, je zapracován ve
schváleném rozpočtu. Jedná se tedy o podíl obce, který v případě přiznání dotace je
povinna do akce investovat z vlastních zdrojů.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje nás informoval o tom, že dvěma těmto
žádostem bude vyhověno, ačkoliv ne v plném rozsahu a přislíbil nám pro tento rok
dotaci ve výši Kč 25 000,-- na rekonstrukci obecního domu č. p. 79 - II. etapa a
dotaci ve výši Kč 106 000,-- na opravu budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
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Ačkoliv nám dotace nebyly poskytnuty v plném rozsahu,
přidělení využije a tyto dvě plánované akce zrealizuje.

obec

pravděpodobně

jejich

Ve schváleném rozpočtu se předpokládá také výstavba kanalizačního svodu, který by
odváděl vyčištěné odpadní vody z „Kohoutovské“ ulice. Cena této investice byla
odhadnuta na Kč 900 000,--. V současné době žádáme Královéhradecký kraj o poskytnutí
dotace na tuto akci.
Avšak ve světle důležitějších investic, a to především posílení elektrorozvodné
sítě viz článek v tomto zpravodaji „Rozvoj elektrorozvodné sítě NN v obci“, a toho, že
nám jsou v roce 2004 přiznány dotace na opravu obecního úřadu, hasičské zbrojnice a
kulturního sálu, které by bylo trestuhodné nevyužít, bude třeba přehodnotit investice,
které budou v letošním roce provedeny. Je velmi pravděpodobné, že k realizaci
kanalizačního svodu dojde až v roce 2005. Nicméně konečné rozhodnutí o tom, kterým
investicím a opravám bude v roce 2004 dána přednost, je na zastupitelstvu obce, které
tento bod projedná na svém nejbližším jednání.
Více bližších informací o rozpočtu se do tohoto vydání zpravodaje už bohužel
nevejde. Nicméně, pokud byste měli zájem o konkretizování nebo o podrobnější rozbor
některých položek, rádi vám na Obecním úřadě v Choustníkově Hradišti tyto informace
poskytneme.

Hana Böhmová

Knihovna obce
V naší obci přímo v budově obecního úřadu funguje již řadu let veřejná obecní
knihovna. Otevřeno má vždy každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin. Vzhledem k tomu, že
byl v loňském roce zrušen sklad civilní obrany, přestala se knihovna tísnit mezi
plynovými maskami a dalšími již zastaralými a téměř nefunkčními ochrannými pomůckami.
V rámci rušení tohoto skladu byla knihovna vymalována, rozšířena, prosvětlena a za
pomoci knihovnice paní Marie Blažkové se její prostředí výrazně zútulnilo. Více místa
nám umožnilo umístit zde i více knih. Je jich tu pro vás připraveno více jak 1 200. V
tomto směru spolupracujeme s Městskou knihovnou v Trutnově, která nám pravidelně náš
knižní fond v rámci mezi-knihovní výpůjční služby obměňuje.
Dle požadavku našich čtenářů jsme ochotni zajistit knihy, které v naší knihovně
právě nejsou, např. pro děti do škol povinnou četbu, encyklopedie a naučnou
literaturu, která je velmi žádána. Noví čtenáři stále přibývají a z toho máme velkou
radost a budeme se i nadále snažit o jejich plnou spokojenost. Služby v naší knihovně
jsou poskytovány zdarma, pokud ovšem nejste zapomětliví, protože upomínky zpoplatněny
jsou.
Na závěr ještě připomínáme, že naše knihovna pravidelně odebírá i časopisy Mladý
svět a Praktickou ženu, které je možné si také vypůjčit. Nově bude zavedeno předplatné
časopisu Claudie a Rytmus života. Těšíme se na vaši návštěvu.
Marie Blažková - knihovnice, Hana Böhmová

Kulturní akce
Na rozdíl od hektického konce roku se zimní měsíce roku 2004 jeví jako téměř bez
jakéhokoliv dění. Ale ačkoliv se toho neudálo tolik jako v předvánočním a vánočním
čase, obecní úřad nezahálel.
Již tradičním se stal dětský karneval, který se konal v sobotu 21. února 2004.
Kulturní sál byl bohužel obsazen již dlouho předem nahlášenou akcí, a proto se musel
konat opět v sále v motorestu Hradišťan. Ačkoliv by bylo možné termín konání karnevalu
odložit, organizátorky se rozhodly pro tuto sobotu, protože na ni navazovaly jarní
prázdniny dětí. Při této příležitosti jsme si opět uvědomili, jak velkým přínosem bylo
vybudování kvalitního kulturního sálu v naší obci, kterému sál v motorestu nemůže v
žádném případě konkurovat. Prostředí, ve kterém se karneval konal, však nemělo vliv na
úspěch s jakým se opět setkal. Jak jsme si již zvykly, zúčastnilo se na šedesát dětí,
které měly možnost se po celé odpoledne dostatečně vyřádit při hrách, soutěžích a
hudbě a bohatě toho využily. Nadšení v jejich tvářích je jistě důvodem, proč v této
tradici pokračovat i v příštím roce. Opět nesmíme zapomenout ani na poděkování
organizátorkám a organizátorům, kteří vzhledem k „náhradnímu“ prostředí věnovali na
oltář dětské radosti mnohem více úsilí než obvykle. Poděkování patří i rodičům dětí,
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kterým zcela jistě dali dětské kostýmy mnoho práce a přispěli tak k výborné atmosféře,
která toto odpoledne panovala.
Zastupitelstvo obce se na svém jednání usneslo na tom, že využijeme výhodné
nabídky a v našem kulturním sále bude uspořádáno divadelní představení. Jednalo se o
představení DON QUIJOTE de la mANCHA, které se konalo pro dospělé od 19:00 v úterý 23.
března a pro děti od 15:30 ve středu 24. března 2004. Představení uvedlo DIVADLO
KLAUNIKY Boleslava Polívky, kde v hlavní roli vystoupil světový chůdoherec Lennoir
Montain a dále hráli Lenka Valachová, Zdeněk Mazáč, Zdeněk Korčian a další. Vstupné
bylo dobrovolné.
Bohužel na večerní představení se přišlo podívat pouze o něco více jak dvacet
občanů a to nás velmi mrzí, protože i při tak malé naplněnosti kulturního sálu
předvedli herci vynikající výkony a rozhodně nebylo o zábavu nouze. Věříme, že ti kdož
přišli, toho v žádném případě nelitují.
O mnoho lépe již na tom s návštěvností
bylo odpolední představení pro děti.
Kulturní sál byl téměř plný - dostavilo
se přes čtyřicet dětí. Na představení
byly pozvány i děti ze speciální školy.
Nechybělo ani několik maminek a babiček.
Děti se často zapojovaly do vtipně
pojatého představení a bylo vidět, že se
jim líbí.
Při
této
příležitosti
si
dovolujeme
upozornit
návštěvníky
odpoledního představení pro děti, že si
někdo z nich zapomněl v kulturním sále
barevný
skládací
deštník.
Bližší
informace
vám
poskytne
správce
kulturního sálu paní Jiřina Volfová.
Hana Böhmová

Pronájem kulturního sálu
V souvislosti s kulturními akcemi obecního úřadu by bylo vhodné zmínit se i o
možnosti pronájmu našeho kulturního sálu v obecním domě č. p. 79 všem zájemcům.
Původní rozhodnutí zastupitelstva obce říkalo, že pronájem kulturního sálu je možný za
Kč 50,-- za hodinu. Toto rozhodnutí se však ukázalo jako problematické, protože pokud
se občané rozhodli kulturní sál využít například k oslavě narozenin a podobně,
potřebovali si sál převzít téměř na tři dny a cena za takový pronájem by se vyšplhala
do astronomických výšek, a to rozhodně nebyl záměr tohoto rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce proto své původní rozhodnutí pozměnilo a nyní je možné
pronajmout si kulturní sál za paušální nájemné ve výši Kč 300,-- za den, kdy bude
samotná akce probíhat. V této paušální částce je již počítáno s časem nutným na
přípravu před zahájením a s časem na úklid po akci. V praxi to znamená, že se platí
pouze za dny, kdy bude například oslava narozenin probíhat, ale v tomto poplatku je
již zahrnuto i to, že vám bude předán sál den před oslavou, abyste mohli zajistit
přípravu akce, a sál odevzdáte až následující den po akci poté, co provedete úklid.
V letošním roce byl
dvakrát. Vybavení sálu se
včetně plynového sporáku a
lednička. Stolů i židlí je
kontaktujte prosím starostu

již kulturní sál občanům pronajat k plné spokojenosti
neustále vylepšuje. Je zde plně funkční kuchyňská linka
nádobí a v dnešních dnech tam byla umístěna zcela nová
dostatek. V případě, že budete mít o využití sálu zájem,
obce.
Hana Böhmová

Plynofikace obce
Plynofikací naší obce a okolních obcí Vlčkovic v Podkrkonoší, Kuksu a Stanovic se
v současné době zabývají dvě společnosti: Plynofikace - zájmové sdružení obcí a Svazek
obcí Plynofikace. V obou společnostech jsou členy právě výše uvedené obce. Opět se k
této otázce vracíme a to proto, že před jednáním výboru Plynofikace - zájmového
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sdružení obcí, které se konalo 26. února 2004, byl zveřejněn na vývěskách všech obcí
plakátek, kterým jsme vás informovali o tomto veřejném jednání. Zaskočilo vás, že
předmětem jednání je likvidace zájmového sdružení. Chceme vás touto cestou uklidnit,
že likvidací zájmového sdružení v žádném případě nedochází k ukončení prací na
plynofikaci nebo dokonce k odstoupení od tohoto záměru. Práce probíhají i nadále, ale
převzal je nový Svazek obcí Plynofikace, o jehož založení jsme vás informovali v
říjnovém vydání Hradišťského zpravodaje.
Na tomto jednání výboru sdružení se výbor usnesl na tom, že zájmové sdružení
nebude zlikvidováno, ale pokusíme se o jeho zrušení bez likvidace. Před tímto úkonem
bude veškerý majetek sdružení převeden právě do Svazku obcí Plynofikace. Důvodem
tohoto rozhodnutí je skutečnost, že existence zájmového sdružení je již zbytečná,
protože o dotace může žádat pouze dobrovolný svazek obcí, který byl za tímto účelem
založen.
Práce na plynofikaci tedy probíhají i nadále. V současné době máme již stavební
povolení na plynofikaci obce Stanovice a územní rozhodnutí na plynofikaci obce
Vlčkovice v Podkrkonoší, Kuks a I. etapu Choustníkova Hradiště. Na II. etapu
Choustníkova Hradiště již bylo území řízení zahájeno a v současné době jsou s
vlastníky pozemků sepisovány smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena. Bez těchto
smluv nám územní rozhodnutí nebude vydáno, a proto vás žádáme o vstřícnost. Tyto
smlouvy musí být uzavřeny se všemi vlastníky, přes jejichž pozemek bude vedeno
středotlaké plynovodní vedení. Zde pouze uvádíme, že ochranné pásmo je v případě plynu
pouze 1 m od osy plynovodu. Vzhledem k tomu, že hlavní uzávěry plynu by měly být
budovány na pozemcích vlastníků nemovitostí, které budou v budoucnu připojeny na plyn,
je třeba i v tomto případě smlouvy o smlouvách budoucích uzavřít. Jak si jistě
uvědomujete, jedná se o časově velmi náročnou práci, protože smluv, které musí být
uzavřeny, je skutečně mnoho.
Jak jsme se již v předchozích zpravodajích zmínili, jsou území rozhodnutí pro
realizaci plynofikace klíčová, protože teprve až budou všechna vydána, můžeme zahájit
boj o dotace. To bude asi nejtěžší práce, která nás teprve čeká. Původní dotační titul
na plynofikace, který se v minulých letech využíval od Fondu životního prostředí, byl
již pro rok 2004 zrušen. Situace je tak pro nás složitější ale nikoliv beznadějná. I
nyní existují dotační možnosti, které chceme využít. Získání dotace je pro plynofikaci
v současně době stěžejní, protože bez dotace nejsme schopni její realizaci financovat.
Nicméně ani v případě nezískání dotace není vše ztraceno. Do budoucna by připadalo v
úvahu postupné budování plynovodu po menších etapách v průběhu několika let stejně,
jako průběžně pracujeme na vodovodní síti v obci. Ale to je vše ještě hudba
budoucnosti a o výsledcích naší práce vás budeme průběžně informovat.
Hospodaření Plynofikace - zájmového sdružení obcí
Zájmové sdružení obcí jako sdružení právnických osob vedlo v roce 2003 jednoduché
účetnictví. V průběhu roku obdrželo dotace od všech čtyř obcí ve výši Kč 120 000,--.
Dotace byly čerpány následujícím způsobem:
Provozní režie (bankovní a správní poplatky
a vedení účetnictví)
Kč 11 911,60
Materiál (kanc. potřeby)
Kč
193,-Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
(projektové dokumentace)
Kč 87 953,-------------------------------------------------------------------Výdaje v roce 2003 celkem
Kč 100 057,60
Hospodaření Svazku obcí Plynofikace
Svazek obcí Plynofikace je dobrovolným svazkem obcí, který hospodaří stejně jako
obec. Sestavuje tedy rozpočet a je kontrolován auditorem. Tento svazek byl založen v
září 2003 a proto nebyl sestavován rozpočet, ale byl rovnou vytvořen rozpočet
upravený.
Hospodaření svazku za rok 2003 skončilo kladným výsledkem ve výši Kč 25 573,51,
protože o tuto částku byly příjmy vyšší než výdaje. Hospodaření svazku již prošlo
finanční kontrolou auditorem, která proběhla bez závad.
Hospodaření svazku 2003 příjmy:
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Poř. č.
Popis
1.
Neinvestiční dotace od obcí (na provoz)
2.
Investiční dotace od obcí (na projektovou dokumentaci)
3.
Příjmy z úroků
Příjmy za rok 2003 celkem
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2003

Skutečnost roku 2003
40 000,00
102 329,90
3,41
142 333,31
25 573,51

Hospodaření svazku 2003 výdaje:
Poř. č. Popis
1.
Ostatní materiál (kanc. potřeby)
2.
Poštovné
3.
Bankovní poplatky
4.
Konzultační služby (účetnictví a právník)
5.
Služby zpracování dat (služby GORDIC)
6.
Programové vybavení
7.
Cestovné
8.
Pohoštění
9.
Budovy a stavby (investice stavba plynovodu)
10. Projektové dokumentace
Výdaje za rok 2003 celkem

Skutečnost roku 2003
972,00 Kč
212,50 Kč
221,00 Kč
4 500,00 Kč
2 241,80 Kč
3 276,00 Kč
1 688,50 Kč
1 318,10 Kč
5 900,00 Kč
96 429,90 Kč
116 759,80 Kč

Výbor svazku na svém jednání 10. února 2004 schválil rozpočet svazku na rok 2004.
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný:
Příjmy
Kč 510 030,-Financování (stav bankovního účtu)
Kč 25 570,--------------------------------------------------------Strana příjmů celkem
Kč 535 600,-Strana výdajů celkem

Kč 535 600,--

Rozpočet na rok 2004 příjmy:
Poř. Popis
č.
Neinvestiční dotace od obcí (na provoz)
Investiční dotace od obcí (Obec Ch. Hrad. 236250,--; Kuks 103950,--; Vlčkovice
129780,--)
Příjmy z úroků
Příjmy pro rok 2004 celkem
Rozpočet na rok 2004 výdaje:
Poř. Popis
č.
Ostatní materiál (kanc. potřeby)
Poštovné
Bankovní poplatky
Konzultační služby (účetnictví a právník)
Služby zpracování dat (služby GORDIC)
Cestovné
Pohoštění
Budovy a stavby a projektová dokumentace
Nespecifikovaná rezerva
Výdaje pro rok 2004 celkem

Rozpočet na rok
2004
40 000,00 Kč
469 980,00 Kč
50,00 Kč
535 600,00 Kč

Rozpočet na rok
2004
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
28 000,00 Kč
7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
469 980,00 Kč
16 620,00 Kč
535 600,00 Kč
Hana Böhmová

Prodej nemovitosti
Pan Jindřich Žemlička požádal náš obecní úřad o zveřejnění svého záměru prodat v
květnu nebo červnu 2004 svou nemovitost - rodinný dům č. p. 170 v Choustníkově
Hradišti. Případní zájemci jej mohou kontaktovat ve večerních hodinách na telefonním
čísle 326 328 870 nebo na adrese B. Němcové 431/4, Mladá Boleslav, 293 01.

Hana Böhmová

Základní škola a její činnost
V počátku roku 2004 se uskutečnil zápis do prvního ročníku naší základní školy.
Na přípravě i průběhu se podíleli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i naši žáci. Pro
budoucí prvňáčky byly připraveny různé soutěže a hry, kterými je provázely pohádkové
postavy (žáci) tak, abychom mohli nenuceným způsobem pozorovat připravenost dětí do
školy. Dětí do první třídy není mnoho, ale už se všichni na tyto šikulky moc těšíme.
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Únor probíhal ve znamení soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili jak „pod naší
střechou“, tak i v oblastních kolech Královéhradecka. Všichni soutěžící velmi pěkným
způsobem reprezentovali naši školu a tedy i obec. Největší úspěchy sklidily děti z 4.
a 5. ročníku v přírodovědné soutěži v DDM Jednička ve Dvoře Králové n. L. na téma
Otázky a odpovědi, kde poznávaly obrázky divokých zvířat a odpovídaly na otázky
týkající se jejich způsobu života. Žáci 4. ročníku celkově skončili na krásném 2.
místě a v soutěži jednotlivců dosáhl na stupínky vítězů Michal Horáček z 5. ročníku
(druhé místo). V březnu se žáci týchž ročníků zapojili do mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Výsledky zatím neznáme, ale i tak dětem blahopřejeme a děkujeme.
Nyní se již chystáme na příchod tolik očekávaného jara. Pro žáky jsou připraveny
různé ekologické a přírodovědné besedy a soutěže. Proto 15. 3. 2004 byl pozván do
školy chovatel hadů, který přednášel na téma plazy s ukázkou vlastních živých hadů. Na
besedu byly pozvány i děti z mateřské a speciální školy.
Abychom našim dětem usnadnili přechod z vyšších ročníků do jiných škol, seznamují
se s prostředím a atmosférou základních škol ve Dvoře Králové n. L., které pro nás
pořádají dny otevřených dveří, kde si děti nejen prohlédnou učebny, ale seznámí se i s
učiteli. Například v Základní škole J. A. Komenského je každý rok připravena spousta
soutěží a her, dílniček a dalších zajímavých prezentací činností jejich školy. Též
jsme s našimi žáky navštívili Základní školu Schulzovy sady. I zde jsme si prohlédli
jazykovou a počítačovou učebnu, tělocvičnu a další prostory. Naši žáci se aktivně
zapojili do vyučování matematiky, angličtiny a tělesné výchovy.
Dětem se exkurze líbily, a teď už je jen na nich a rodičích, aby si vybrali školu
pro své další vzdělávání.
V příštích měsících nás čeká mnoho dalších akcí. Jmenovala bych jen ty, na které
se nejvíce těšíme: plavecký kurz, návštěva westernového městečka Spálený mlýn,
třídenní pobyt v podhradí Pecky atd. Doufáme, že se nám plánované akce vydaří a stanou
se i nezapomenutelnou krásnou vzpomínkou na období prožité v naší základní škole pro
děti i nás pedagogy.

Mgr. Jana Albrechtová, vychovatelka ŠD
Mgr. Ilona Knapová, učitelka

Základní škola - počet tříd a ročníků
V lednovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme vás seznámili s pokynem ministryně
školství, který mění a zpřísňuje minimální počty žáků v základních školách. Jak jsme
vás již informovali, zastupitelstvo obce se svým usnesením v prosinci rozhodlo, aby
byla zrušena třetí třída v základní škole od školního roku 2004/2005. Otázka, zda
zrušit i pátý ročník či nikoliv, byla prozatím ponechána jako otevřená. Zachování
pátého ročníku by znamenalo, že jedna třída v základní škole by slučovala děti třech
ročníků, což klade velké nároky na vyučujícího pedagoga, ale také, jak se
zastupitelstvo obce obávalo, by mohlo odrazovat rodiče žáků, kteří by se mohli obávat
snížení kvality výuky. Paní ředitelka však zastupitelstvo na jeho jednání ujistila, že
trojtřídka by v žádném případě neznamenala pokles kvality vzdělávání a že i v takové
třídě se s dětmi velmi dobře pracuje. Sama již v takové třídě učila.
Jak bylo na jednání zastupitelstva obce dohodnutu, svolala paní ředitelka
27. ledna 2004 schůzku s rodiči žáků základní školy. Pozváno bylo 22 rodičů a
dostavilo se jich 20. Paní ředitelka všem vysvětlila situaci, která nastala vydáním
pokynu ministryně školství a poté ponechala prostor všem v diskusi. Kupodivu z diskuse
vyplynulo, že většina rodičů by byla pro zachování pátého ročníku, ačkoliv zde byly
samozřejmě hlasy razantně proti a někteří rodiče byli v této otázce nerozhodní. Pro
zachování pátého ročníku byli především rodiče mladších žáků. O pátý ročník však za
cenu spojení tří ročníků v jedné třídě neměli zájem rodiče žáků současného čtvrtého
ročníku, kterých se tento problém aktuálně týká. Paní ředitelka před svým rozhodnutím
zvážila ztráty (odchody) žáků v případě ponechání pátého ročníku a došla k závěru, že
jeho zrušení je za současných podmínek pro školu výhodnější. Paní ředitelka Mgr.
Iljana Durecová se tedy rozhodla pro zrušení pátého ročníku a ponechání dvou tříd a
čtyř ročníků v naší základní škole.
Zastupitelstvo obce toto rozhodnutí paní ředitelky na svém jednání 4. února 2004
podpořilo a schválilo zrušení pátého ročníku v základní škole příspěvkové organizace.
Toto rozhodnutí však nelze vnímat jako konečný a do budoucna neměnný fakt. K
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opětovnému zřízení pátého ročníku a případně i třetí třídy může opět dojít, pokud to
dovolí počty žáků a samozřejmě i zájem rodičů. Pravděpodobně se k této problematice
budeme vracet každý rok.

Hana Böhmová

Mateřská škola - Chcete o nás něco vědět?
Zdejší mateřskou školu nyní navštěvuje 29 dětí z toho je 15 dětí z Choustníkova
Hradiště, 11 dětí z Vlčkovic v Podkrkonoší a 3 děti z Kuksu. Spolupráce se všemi
rodiči je velmi dobrá. Oboustranně se snažíme vytvářet dětem spokojené a klidné
prostředí, ve kterém se budou cítit radostně a bezpečně.
Velmi dobře probíhá naše spolupráce se základní školou. Účastníme se společně
různých akcí, ať už kulturních nebo vzdělávacích. I letos děti před zápisem do 1.
třídy navštívily letošní prvňáčky. Byly přítomny vyučovací hodině paní ředitelky
Durecové a nenásilnou formou vtaženy do výuky a hry, aby poznaly, s jakou atmosférou
se ve škole setkají. Škoda jen, že ne všechny děti budou navštěvovat naši školu.
Kladnou a hlubokou odezvu měly u dětí besedy o dravých ptácích a plazech. Přes svůj
věk se děti neostýchaly zeptat se na to, co je zajímá.
V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do mateřské školy. Termín bude upřesněn ve
vývěsce obecního úřadu a v budově školky. Na nové děti se všichni moc těšíme!
A co nás do konce roku ještě čeká? V polovině dubna zahájíme společně se školou
plavecký výcvik pro předškolní děti v trutnovských lázních, uspořádáme hezký výlet do
okolí a
pak již budeme střádat slzičky na loučení s budoucími prvňáčky. Tak jde
život.

za MtŠ Hana Sommerová, učitelka

Školní jídelna - kontrola dodržování nových hygienických předpisů
Dne 22. března 2004 navštívila školní jídelnu v Choustníkově Hradišti kontrolní
pracovnice Krajské hygienické stanice v Trutnově. Přesto, že jsme splnili požadavky z
minulé kontroly, i nyní se nacházejí v kuchyni a v prostorách náležejících ke školní
jídelně ještě další nedostatky. V hrubé přípravně brambor a zeleniny je nutné doplnit
umývadlo na mytí rukou, ve skladu brambor rohož podél stěny a teploměry. V kuchyni
chybí odsávač par a pachů.
Byl sepsán protokol o kontrolním zjištění a zařízení musí být uvedeno do souladu
s požadavky v termínu dle zákona k 31. prosinci 2007.
Od 1. května 2004 musí být zaveden v každé školní jídelně systém kritických bodů.
Ve školní jídelně se v současné době zpracovává dokumentace na počítači, který je již
velmi zastaralý a poruchový. Program, který byl zakoupen v roce 1998, je zastaralý a
nevyhovuje novým požadavkům. Paní ředitelka ve spolupráci s vedoucí školní jídelny
hledají řešení, kterým bude pravděpodobně nákup nového počítače i s novým softwarem,
jenž by umožnil administrativní zpracování nově zaváděného systému kritických bodů pro
školní jídelnu. Pracovnice školní jídelny se v současné době seznamují s touto
problematikou.
S velmi dobrou spoluprací s obecním úřadem a profesionálním přístupem
ředitelky příspěvkové organizace se nám daří postupně nedostatky odstraňovat.

paní

Marie Blažková - vedoucí školní jídelny

Nabídka bezdrátového připojení internetu
V součastné době je v Choustníkově Hradišti namontován přípojný bod pro
bezdrátový internet. Firma Martin Frýzl tímto krokem nabízí všem lidem v okolí
s přímou viditelností na tento vysílač možnost mít doma internet a to bez nutnosti
pevné linky.
Co k tomu potřebujete:
 počítač – nejlépe s USB portem
 přímou viditelnost na připojovací bod umístěný na AUTO QUALT, s.r.o.
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Cena za připojení k jednomu počítači se obvykle pohybuje okolo 3038,- Kč s daní.
Tato může být samozřejmě nižší i vyšší, vše se odvíjí od signálu, který Vám technik
změří při první obhlídce, která je zdarma. Možné je připojit na jednu anténu i více
počítačů (bytových jednotek) a částku za připojení tak rozpočítat mezi jednotlivé
uživatele. Poté již můžete bez omezení brouzdat po internetu. Nejste omezeni časem,
jste připojeni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Začátkem každého měsíce vám přijde
faktura za stažená a odeslaná data. Pro představu o ceně uvádím stránku www.seznam.cz,
která u nás stojí 10 haléřů. Po jejím načtení do počítače se na ní můžete dívat, jak
dlouho si budete přát a nic neplatíte.
Nyní už Vám dlužím jen ceník za data:
odebraná data za měsíc
v MB (přes den)

do 199
od 200 do 999
od 1 000 do 1 999
od 2 000 do 2 999
od 3 000 do 3 999
od 4 000

sazba za MB
den
6.00 - 18.00

sazba za MB
večer
18.00 - 23.00

sazba za MB
noc
23.00 - 6.00

sazba za MB
víkend
so 6.00 - ne 23.00

1,70 Kč

1,30 Kč

0,90 Kč

1,30 Kč

1,60 Kč

1,20 Kč

0,80 Kč

1,20 Kč

1,50 Kč

1,10 Kč

0,70 Kč

1,10 Kč

1,40 Kč

1,00 Kč

0,60 Kč

1,00 Kč

1,30 Kč

0,90 Kč

0,50 Kč

0,90 Kč

1,20 Kč

0,80 Kč

0,40 Kč

0,80 Kč

Pokud máte zájem o náš internet volejte tel.č. 608 265 095 – Martin Frýzl nebo
mailujte na martin@fryzl.cz. Naši webovou prezentaci najdete na adrese www.fryzl.cz.
Pokud nás chcete navštívit, najdete nás na adrese Slovany 140, Dvůr Králové nad Labem.
Ilona Frýzlová

Bezdrátový internet pro všechny občany v obci
Rada obce v současné době pracuje na tom, aby všichni občané v Choustníkově
Hradišti měli možnost připojení na bezdrátový internet prostřednictvím Martina Frýzla.
Současný připojovací bod umístěný na budově AUTO QUALT, s. r. o. je svou viditelností
dostupný jen malé části obyvatel obce. Řešením je nalézt jiné umístění tohoto bodu.
Jako nejpříhodnější se zatím jeví objekt dílny společnosti MALUS, s. r. o. Uvítáme,
pokud nás sami kontaktujete se svými připomínkami a návrhy. O tom, jak tento záměr
pokračuje, vás budeme samozřejmě průběžně informovat.
Hana Böhmová

Komunitní plán
V měsíci říjnu loňského roku proběhla v naší obci dotazníková anketa zabývající
se potřebností sociálních služeb. Průzkum ukázal, že pojem „sociální služby“ je pro
značnou část obyvatel nejasný. Toto je první krok pro zlepšení informovanosti a
orientace v sociálních službách.
V rámci komunitního plánování zaštítěného Městem Dvůr Králové n. L. vznikl
informační materiál pro veřejnost nazvaný PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRÁLOVÉDVORSKU.
Informace o poskytovaných sociálních službách jsou občanům poskytovány na Městském
úřadu ve Dvoře Králové n. L. nebo na internetu (www.mudk.cz).
Od února je otevřena občanská poradna ve Dvoře Králové n. L. provozovaná Farní
Charitou DKnL, která poskytuje klientům informace v oblasti bydlení, dávek sociálního
zabezpečení, pracovně právních vztahů a nezaměstnanosti, rodinných a mezilidských
vztahů, legislativy a lidských práv:
15

Návštěvní hodiny:

pondělí
úterý
pátek

9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 11:00 pro předem dohodnuté konzultace

Telefon:
Sídlo:

499 620 431
Palackého 99 (katolická fara)
544 01 Dvůr Králové n. L.

V naší obci plánujeme objasnit veřejnosti pojem „sociální služby“ a pojem
„komunitní plán“ na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. Na toto jednání
bychom chtěli pozvat pana J. Machka, zástupce Terra nostry - malebný kraj o. p. s.,
který se pokusí vysvětlit pojem „komunitní plán“ a paní M. Janečkovou, ředitelku DPS
Dvůr Králové n. L., aby pohovořila o pojmu „sociální služby“. Budeme rádi, pokud si s
námi o těchto tématech přijdete pohovořit. Jde o to, aby občané měli zajištěn dostatek
informací o sociálních službách, o jejich úloze, práci a rozvoji, aby podle těchto
informací mohli správně postupovat při žádostech o sociální službu, aby uměli klást
otázky a komunikovat vhodným způsobem na správných místech.
Marie Blažková - předsedkyně sociální komise Obce Ch. Hradiště

Volby do Evropského parlamentu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje nás již informoval o tom, že volby do
Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 11. a 12. června 2004. V naší obci budou
volby probíhat jako obvykle v kulturním sále obecního domu č. p. 79.
Vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 vznikne automatiky
občanům České republiky občanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do
zastupitelského orgánu Evropské unie - Evropského parlamentu. Poslanci Evropského
parlamentu jsou voleni na dobu 5ti let. Volby do Evropského parlamentu pro období let
2004 - 2009 se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13.
června 2004.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel tj. má na území České republiky
pobyt.
Další informace ohledně způsobu hlasování, distribuce hlasovacích lístků a
podobně vám poskytneme vhodnou formou až těsně před konáním voleb, abychom vás nyní v
takovém předstihu zbytečně nezahlcovali informace.
Hana Böhmová

Výměna vodoměrů
V naší obci jsou v současné době používány vodoměry, které již nesplňují státní
normy na používaná měřidla, a proto dojde v průběhu následujících měsíců k jejich
postupné výměně v celé obci. Výměnu bude provádět smluvní firma - Milan Kejzlar.
Žádáme proto občany o spolupráci, vstřícnost a účinnou pomoc při výměně vodoměrů,
která je v zájmu všech odběratelů vody.
Vratislav Vopálka

Uzávěrka komunikace 1. třídy na Jaroměř
Od 1. dubna 2004 do 15. srpna 2004 bude uzavřena komunikace 1. třídy na Jaroměř a
to od odpočívadla u Kuksu až po kruhový objezd na Špici. Křižovatka u nemocnice
zůstane průjezdná pouze od Velichovek k nemocnici - k Plusu a zpět.
Objízdná trasa směr ze Dvora Králové n. L. do Jaroměře: Choustníkovo Hradiště Vlčkovice v Podkrkonoší - Chvalkovice - Sebuč - Dolany - Jaroměř.
Objízdná trasa směr z Jaroměře do Dvora Králové n. L.: Jaroměř - Dolany Třebešov - Chvalkovice - Vlčkovice v Podkrkonoší - Choustníkovo Hradiště.
Vratislav Vopálka
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Pietní akt na hřbitově
Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště, jako již mnohokrát předtím, na svém
jednání 4. února 2004 projednávalo otázku konání pietního aktu na hřbitově. Stalo se v
naší obci každoroční tradicí, uctívat vždy začátkem května slavností na novém hřbitově
u kamenné monolitu památku obětí druhé světové války a především obětí pochodu smrti z
koncentračního tábora Gross Rosen, kteří jsou pohřbeni ve zdejším společném hrobu.
Čas však neúprosně zahlazuje stopy této události a poslední pamětníci nás již
navždy opouštějí a s nimi postupně mizí i úcta a zakořeněná povinnost našich občanů
vzdát hold padlým. Bohužel jsme svědky toho, že původní pietní záměr slavnosti
postupně upadá a vytrácí se jeho síla připomínky tragických událostí minulého století.
Musíme sebekriticky konstatovat, že lampiónový průvod s dechovou hudbou na hřbitov,
projev starosty, vystoupení dětí ze základní školy a několik menších pyrotechnických
efektů na závěr, jen vzdáleně plně vykreslí a připomene atmosféru krutosti a
bestiality druhé světové války a nesmírnou úlevu, kterou přináší mír. Stále více v nás
vzrůstá pocit, že především pro naši mládež je třeba věnovat mnohem více úsilí a
finančních prostředků, abychom se vraceli z tohoto pietního aktu se zvláštním pocitem
soucítění s utrpením našich předků a předsevzetím podobná zvěrstva už nikdy nedovolit.
Věříme, že něco podobného jste pocítili 7. května 2003, kdy se konala poslední
slavnost a jejíž součástí byl i velmi povedený komponovaný pořad s magickým
ohňostrojem.
Rádi bychom podobné nákladnější a rozsáhlejší pojetí slavnosti zachovali i
nadále, ale její každoroční konání v tomto rozsahu by znamenalo omezení jiných
kulturních akcí, protože rozpočet obce není bezedný (finanční náročnost ohňostroje je
20 000,-- až 30 000,-- Kč). Nutné je vzít také v úvahu, že každoročním opakováním by
opět mohla slavnost brzy ztrácet na síle. Zastupitelstvo obce proto vidí jako jedno z
východisek, pořádat pietní akt vždy k pátému výročí 2. světové války. Nicméně tuto
otázku považujeme za velmi citlivou, a proto se zastupitelstvo obce na svém jednání
usneslo na tom, že bude v tomto vydání Hradišťského zpravodaje uveřejněna anonymní
anketa.
Prosíme Vás proto, abyste tyto anketní lístky pečlivě vyplnili a dvojice studentů
určených obecním úřadem si je od Vás vybere v sobotu 10. dubna 2004. Nebudete-li
zastiženi doma, můžete je vhodit také do poštovní schránky umístěné na budově obecního
úřadu. Na základě této ankety zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání rozhodne.
Hana Böhmová

Anketní lístek - pietní akt na novém hřbitově
1.

Bylo by pro Vás přijatelné konání pietního aktu na hřbitově vždy po pěti
letech (např. 2005; 2010) u příležitosti uctění památky obětí 2. světové
války v nákladnějším a větším rozsahu?
ano - ne

2.

Trváte na tom, aby byla i nadále udržována tradice každoročního pietního
aktu na hřbitově ve skromnějším pojetí?
ano - ne

3.
Mám jiný
návrh: ........................................................................
.......
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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======================================================================================
Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými články
přispěli: Mgr. Iljana Durecová, Ilona Frýzlová, Hana Sommerová, Mgr. Ilona Knapová, Mgr. Jana Albrechtová,
Marie Blažková, Vratislav Vopálka a Hana Böhmová.
Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích
odpovídají autoři.
Uzávěrka 26. března 2004.
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