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vydání duben 2003

Plynofikace obcí
Záměr přivést plyn i do naší obce je starý asi 30 let. S větší vážností se tímto
záměrem zastupitelstvo obce začalo zabývat od roku 1999, kdy bylo založeno sdružení
obcí „Plynofikace - zájmové sdružení obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v
Podkrkonoší, Kuks, Stanovice“ Od té doby se zabýváme zpracováním projektové
dokumentace pro plynofikaci zúčastněných obcí.
Proč právě plynofikace všech čtyř obcí? Podle názoru Východočeské plynárenské,
a. s. je nutno pohlížet na samostatné obce naší velikosti jako na maloodběratele
plynu. Pouze větší odběratel je pro VČP, a. s. dostatečně zajímavý a jsou ochotni s
ním jednat o napojení plynovodního řadu na své vysokotlaké potrubí a také o
finanční podpoře výstavby nového plynovodního řadu. Pro nás je dobré, že
projektovou dokumentaci zpracovává společnost REPLYN, s. r. o. pro všechny obce
najednou. Na některých částech projektu, které budou sloužit všem obcím, se obce
finančně podílejí rovným dílem. Jedná se zejména o regulační stanici, která bude
postavena ve Stanovicích. Jednotlivé plynovodní řady si budou dle hranic
katastrálních území financovat jednotlivé obce samostatně.
Je pravdou, že práce na přípravě pokračují velmi pomalu. Je třeba získat
vyjádření a souhlasy od mnoha institucí. V tomto procesu hrají velkou roli
dovolené, nemoci, liknavost příslušných úředníků a dokumentace pozemků. Stačí jen
jiný význam vyjádření, které požaduje stavební úřad a my musíme vyžadovat vyjádření
nové a dosáhnout znění, které je požadováno. Velmi tvrdé podmínky dává vedení plynu
i Správa a údržba silnic Trutnov. Někdy se zdá, že některé požadavky jsou
nesplnitelné. Nechci si stěžovat na obtížnost práce, pouze chci přiblížit problémy
s touto prací spojené, které způsobují pomalý postup vpřed.
To nejdůležitější nás však teprve čeká. Je jisté, že bez dlouhodobého úvěru
není možné záměr uskutečnit. Proto jsme začali jednat s peněžními ústavy. Další
podmínkou je získání státní dotace, která je v případě udělení přísně zúčtovatelná
a pro její čerpání jsou velmi tvrdé podmínky. Při poskytnutí dotace je velmi
důležité také procento odběratelů, kteří se skutečně k plynovodnímu řadu připojí a
začnou plyn odebírat. V obcích, kde realizují plynofikaci je běžné, že jednotliví
budoucí odběratelé přispívají obci na instalaci hlavních uzávěrů plynu (HUP), které
jsou součástí stavby. HUP je umístěn v „domečku“, který je postaven na pozemku
odběratele, a je jeho vlastnictvím. Musí však být veřejně přístupný.
V naší obci nebylo zatím o této věci rozhodnuto. Touto formou je možné také
zjistit zájem občanů o přípojky plynu. Pro zájemce je tu výhoda, že projektová
dokumentace je zpracována pro jednotlivá připojení a občané se již v budoucnu
nemusí touto složitou záležitosti zabývat a realizují přípojky již jen na svém
pozemku.
Počet skutečných odběratelů je velmi zásadní pro vyúčtování dotace. V případě,
že nesplníme limit 50 % připojených z původně projektovaných přípojek, budeme muset
část dotace vrátit zpět do rozpočtu Státního fondu životního prostředí. To znamená,

1

že celá velká práce závisí na tom, kdo z nás bude skutečně plyn odebírat. Případné
vrácení dotace by se pro naši obec stalo velkým finančním problémem.
Při přípravě plynofikace bylo stále dost času. Nyní je situace zcela jiná.
Podle prohlášení ministerských úředníků již bude během dvou let podpora plošných
plynofikací končit. Očekává se také, že vstupem do Evropské unie stoupne cena
stavebních prací. Máme zřejmě na hodně dlouho poslední příležitost plyn do naší
obce přivést. Vždy musím připomenout, že naše rozhodnutí je důležité i pro naše
partnery: obce Kuks, Stanovice a Vlčkovice v Podkrkonoší, protože sdružení
Plynofikace jedná jako jeden celek. Naši partneři zatím na společném záměru nic
nemění a o plynofikaci všichni usilují.
Rozpočet
nákladů
na
realizaci
plynofikace
pro
naši
obec
činí
cca
Kč 8 000 000,--. Při získání dotace na 50 % nákladů a výhodného dlouhodobého úvěru
cca na 10 let je stále záměr plynofikovat reálný.
Vratislav Vopálka, předseda sdružení

Zvýšení poplatků za vodu
Na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 22. ledna 2003 starosta obce
Vratislav Vopálka informoval zastupitele a přítomné občany o placení nových
poplatků za čerpání podzemní vody, které zásadním způsobem zvyšují náklady na
pitnou vodu. Jedná se o poplatky placené na základě § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z
tohoto zákona vyplývá, že oprávněný, který odebírá podzemní vodu, je povinen platit
za skutečně odebrané množství podzemní vody poplatek, který činí:
v roce 2002
v roce 2003
v roce 2004 a dále

Kč 0,70 / m3
Kč 1,40 / m3
Kč 2,-- / m3

Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje menší než
6 000 m3 za kalendářní rok.
V roce 2002 obec uhradila poplatek ve výši Kč 35 352,80. Celkem bylo v roce
2002 vyčerpáno podzemní vody ze zdrojů:
„Pod Kocbeří“
14 021 m3
„U Müllerů“
48 481 m3
„Ferdinandov“
1 372 m3
--------------------------------celkem
63 874 m3
Přehled výdajů vynaložených na provozování obecního řadu (rozbory vody,
chlorování, opravy, rekonstrukce) na pitnou vodu a příjmů inkasovaných za poplatky
za vodu:
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002

výdaje Kč 390968,50
výdaje Kč 170044,80
výdaje Kč 1174373,98

příjmy Kč 272231,-příjmy Kč 356970,-příjmy Kč 316839,--

Zastupitelstvo na základě těchto informací rozhodlo
vodného s platností od 2. pololetí 2003 na následující výši:
a) fyzické osoby
b) právnické osoby
c) fyzické osoby, které si vodu
musí dočerpávat vlastními čerpadly
d) Rýcholka, s. r. o. (jen mléčná farma)

2

Kč 6,-- / m3
Kč 7,-- / m3
Kč 4,-- / m3
Kč 3,-- / m3

10ti

hlasy

o

zvýšení

V případě občanů, kteří nemají nebo nemohou mít namontovány vodoměry bude
postupováno v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů.
Z této přílohy uvádíme pouze výběr směrných čísel roční spotřeby vody na
jednoho obyvatele bytu za rok, který v našich podmínkách bude asi nejčastěji
připadat v úvahu a který bude při určení výše vodného používán:
a)
b)

Je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo
vanový kout) s kamny na pevná paliva
Je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový
kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem

41 m3
46 m3

Při výpočtu vodného se bude vycházet z počtu trvale přihlášených osob v bytě (č.
p.). Pokud tento počet neodpovídá skutečnému počtu osob, je možné tento údaj
nahradit čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hana Böhmová

Internetové stránky obce

www.sweb.cz/ch.hrad
Již od začátku tohoto roku pracujeme na vytvoření nových a kvalitnějších www
stránek naší obce. Doufáme, že jejich současná grafická úprava i obsah uspokojí
vaše potřeby a požadavky. V současné době zde naleznete:
- základní informace podle zákona 106/1999 Sb.
(mimo jiné i údaje o hospodaření obce včetně schváleného rozpočtu na rok 2003;
údaje o zastupitelstvu obce atd.)
- vyhlášky obce
- Hradišťský zpravodaj (od vydání prosinec 2002)
- historii obce
- aktuality
- kontakty
Budeme rádi, pokud s námi na obsahu stránek budete aktivně spolupracovat a
veškeré vaše návrhy a připomínky rádi zapracujeme.
Práce tohoto druhu nikdy nekončí. Hodláme připravit i stránky týkající se naší
základní školy a odkazy na podnikatele v naší obci včetně jejich orientačního
umístění na leteckém snímku. I nadále budeme pracovat na údajích o historii naší
obce a
o kulturních památkách
a akcích nejen v Choustníkově Hradišti ale i v
našem blízkém okolí, které by mohly přitáhnout návštěvníky a obohatit i náš
kulturní život.
Podle Vašeho zájmu bychom v budoucnu rádi v rámci podpory podnikání v naší
obci zveřejnili za mírný poplatek podrobnější reklamní informace o zdejších
podnikatelských aktivitách. Bohužel bez znalosti zájmu o tuto případnou službu vám
nemůžeme nabídnout konkrétnější údaje o případné ceně a podmínkách zveřejnění. Je
samozřejmé, že čím větší zájem bude, tím levnější bude služba a tím větší komfort
Vám budeme moci poskytnout. Proto prosím neváhejte, a jestliže máte zájem,
kontaktujte účetní Hanu Böhmovou (499 692 942) na obecním úřadu.
Již se těšíme na vaše ohlasy a názory.
Hana Böhmová
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Reforma veřejné správy
Jistě všichni z vás zaznamenali reformu veřejné správy, která sebou přinesla
především zánik okresních úřadů k 31. 12. 2002, jejichž pravomoci od 1. 1. 2003
převzaly pověřené úřady a krajské úřady. Naše obec spadá do působnosti pověřeného
úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který
sídlí v Hradci Králové.

Základní informace o Městském úřadu Dvora Králové nad Labem
Adresa:

Městský úřad Dvůr Králové n. L.
Nám. T. G. Masaryka 59
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Telefonní spojení:
Faxové spojení:
Internetové stránky:
E-mail:

499 320 180
499 320 171
www.mudk.cz
spravce@mudk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

17:00
14:30
17:00
14:30
11:30

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

17:00
15:00
17:00
15:00
14:00

Pozn.: Zaměstnanci Městského úřadu Dvora Králové nad Labem Vám mohou být
dispozici i mimo úřední hodiny v případě předchozí vzájemné telefonické dohody:
Vedení města
Útvar tajemníka úřadu
Oddělení výpočetní techniky
Právní oddělení
Přestupková komise
Oddělení kontroly a interního auditu
Odbor vnitřních věcí:
Podatelna:
Občanské průkazy, cestovní doklady
Evidence obyvatel, legalizace,
vidimace
Matrika
Krizové řízení, civilní služba
Odbor rozpočtu a financování
Centrální pokladna
Odbor rozvoje, investic a údržby
majetku
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor školství a sociálních věcí:
Vedoucí odboru a oddělení školství
Sociální dávky
Poskytování dávek osobám se ZPS
Sociální kurátoři
Odbor životního prostředí
Odbor kultury, tělovýchovy a

(beze změn)
(beze změn)
(beze změn)
nám. TGM 35
druhé patro
nám. TGM 35

1. patro hlavní budovy
1. patro hlavní budovy
1. patro hlavní budovy
- 1. patro
hlavní budovy, dveře číslo 303
- 2. patro

přízemí hlavní budovy, dveře číslo 108
přízemí hlavní budovy, dveře číslo 112
(beze změn) přízemí, dveře číslo 131
(beze změn) přízemí, dveře číslo 122
přízemí hlavní budovy, dveře číslo 131
(beze změn) 1. patro hlavní budovy
(beze změn) přízemí, dveře číslo 103
nám. TGM 35 - 1. a 3. patro
(beze změn) 2. patro hlavní budovy
(beze změn) nám. TGM 2
ul. J. Hory 33
přízemí hlavní budovy, dveře číslo 104
2. patro hlavní budovy, dveře číslo 333
nám. TGM 59
2. patro hlavní budovy, dveře číslo 315
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vnějších vztahů
Odbor dopravy:
Řidičské průkazy
Vedoucí odboru, specielní stavební
úřad, přestupky
Technické průkazy, evidence vozidel
Odbor živnostenský

přízemí hlavní budovy, dveře číslo 118
třetí patro hlavní budovy
v objektu firmy SaToS - ulice Nedbalova 573
nám. TGM 35 - druhé patro

Základní informace o Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa:

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové

Telefonní spojení:
Faxové spojení:
Internetové stránky:
Elektronická podatelna:
E-mail:

495 817 111
495 817 336
www.kr-kralovehradecky.cz
epodatelna@kr-kralovehradecky.cz
posta@kr-kralovehradecky.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Pozn.: Zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
dispozici i v neúřední hodiny, pokud jsou zrovna přítomni.

jsou

samozřejmě

Detašovaná pracoviště Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř.
375, PSČ: 500 02
Průmyslová 1200, PSČ: 500 02
Havlíčkova 56, PSČ: 506 14
B. Němcové 2020, PSČ: 547 01
Havlíčkova 136, PSČ: 516 01
Horská 5, PSČ: 541 18

č. tel.: bude
známo později
495 817 111
493 580 311
491 443 574
494 509 506
499 859 203

Organizační struktura Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Název odboru
Odbor kancelář hejtmana
Odbor kancelář ředitele

Telefon
495 817 200
495 817 299

Odbor kontroly

495 817 303

Odbor legislativní a
právní
Odbor organizační
Odbor informatiky

495 817 120

Odbor vnitřní správy
Odbor ekonomický

495 817 150
495 817 160

Odbor majetkoprávní

495 817 167

Odbor strategického
plánování a investic

495 817 170

Oddělení
asistentů, krizového řízení, tiskové
personálních věcí a vzdělávání,
hospodářské správy
veřejnosprávní finanční kontroly,
všeobecné kontroly, stížnosti a kontroly
obcí

495 817 130
495 817 140

správy sítě a technické podpory, správy
databází a aplikací, tvorby a správy GIS
rozpočtu a financování, účetní evidence,
výkaznictví a financ. obcí, kontroly
obcí a analýz
právní, majetkové, evidence nemovitého
majetku
strategického plánování, investic,
sekretariátu reg. soudrž. NUTS II
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Severovýchod)
Odbor cestovního ruchu
Odbor životního
prostředí
Odbor regionálního
rozvoje, územního
plánování a stavebního
řádu
Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

495 817 180
495 817 190

Odbor kultury a
památkové péče
Odbor zdravotnictví
Odbor sociálních věcí

495 817 310

Odbor dopravy a
silničního hospodářství
Odbor živnostenský
Odbor evropské integrace

495 817 350

Úsek vnitřního auditu

495 817 316

vodního hospodářství, životního
prostředí, zemědělství, EIA a IPPC
regionálního rozvoje a územ. plánování,
stavebního řádu

495 817 320

495 817 240

všeobec., odborného a spec. vzděl.; škol
a školských zařízení zřizovaných obcí;
organizace školství; mládeže a
tělovýchovy; rozpočtu škol a šk. zaříz.;
účetní evidence škola škols. zařízení

495 817 340
495 817 320

zdravotní péče, státní správy
sociálních dávek, sociálních služeb,
prevence a sociálně právní ochrany
dopravy, silničního hospodářství

495 817 400
495 817 204

mezinárodní spolupráce, sekretariátu
Regionální rady NUTS II Severovýchod

Termíny zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2003
1.
2.
3.
4.

schůze
schůze
schůze
schůze

13.
27.
24.
29.

února 2003
března 2003
dubna 2003
května 2003

5.
6.
7.
8.

schůze
schůze
schůze
schůze

26. června 2003
25. září 2003
6. listopadu 2003
11. prosince 2003

Schůze Zastupitelstva se konají zpravidla ve velkém sále Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova
ul. 1142, Hradec Králové, místnost B 204. Zasedání jsou veřejná a začínají obvykle
v 10 hodin.
Rada Královéhradeckého kraje
Výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti je rada kraje, která:
- odpovídá při výkonu své působnosti zastupitelstvu kraje,
- může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon,
- je tvořena hejtmanem, náměstky hejtmana a členy (počet členů rady činí v
Královéhradeckém kraji 9 členů),
- se schází podle potřeby, schůze rady jsou neveřejné,
- zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise (svá stanoviska a náměty
předkládají komise radě, komise je ze své činnosti odpovědna radě).
Hana Böhmová
vypracováno na základě podkladů poskytnutých příslušnými úřady
za případné chyby uvedené v těchto zdrojích neodpovídáme

Autobusové spojení
V rámci reformy veřejné správy uvádíme také údaje autobusového spojení do
Dvora Králové n. L. a zpět a do Hradce Králové a zpět. Jsou uvedeny pouze přímé
spoje, které jedou v pracovních dnech (pokud v poznámce není uvedeno jinak).
(informace byly získány z internetu IDOS - za případné nedostatky tohoto zdroje neodpovídáme)
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Choustníkovo
Hradiště - odjezd
4:55
5:11
5:41
5:57
6:50
7:03
7:19
8:13
10:46
10:51
12:45
13:05
13:50
14:32
14:37
14:55
15:20
15:38
15:51
16:56
17:10
17:45
18:42
19:54

Dvůr Králové n. L. - Poznámka
příjezd
5:10
5:20
5:48
6:08
6:57
jede do 27.VI.
v prac. dnech,
7:15
7:30
jede do 27.VI.
v prac. dnech,
8:20
10:55
jede denně
10:58
12:52
13:15
13:57
jede do 27.VI.
v prac. dnech,
14:45
14:45
jede do 27.VI.
v prac. dnech,
15:05
jede denně
15:35
15:43
15:58
17:05
17:15
17:53
18:50
20:00
jede denně

Dvůr Králové n. L. - Choustníkovo
odjezd
Hradiště - příjezd
4:35
4:43
4:35
4:45
4:55
5:01
5:15
5:25
6:25
6:40

5:22
5:37
6:31
6:45

6:50
7:53
8:05
9:21
10:45
11:03
12:05
12:40

7:00
8:01
8:14
9:26
10:57
11:09
12:15
12:55

13:56
14:05
14:25
14:25
15:35
15:42
16:15
16:35
18:05
18:10

14:03
14:12
14:31
14:45
15:43
15:48
16:22
16:45
18:11
18:16

Choustníkovo
Hradiště - odjezd
5:01

Hradec
příjezd

Králové
5:35

5:22
6:05
6:45

6:10
6:37
7:20

7:00

7:45

v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.
v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.

v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.
v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.

Poznámka

jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.

jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.

jede denně
jede denně
jede denně
jede denně
jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.

- Poznámka
jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.
jede denně
jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.
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Hradec
odjezd

7:10
9:26
10:50
11:09
12:06
12:55

7:45
10:00
11:30
11:55
12:40
13:40

13:16
14:03
14:12
15:43
16:06
18:16

13:50
14:45
14:50
16:20
16:40
18:52

Králové
6:15

jede denně
jede denně
jede denně
jede v prac. dnech, v sobotu, nejede 5.VII.
jede do 27.VI. v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
v prac. dnech, nejede 27., 29.X.

jede jen v pátek

- Choustníkovo
Hradiště - příjezd
6:50

6:30

7:19

6:45
8:40
10:15
10:55
12:00
12:30
13:15

7:23
9:13
10:51
11:30
12:45
13:05
13:50

13:55

14:37

15:00
15:15
16:20
17:10
17:45
18:05
19:00

15:38
15:51
16:56
17:45
18:18
18:42
19:32

Poznámka
jede do
v prac.
jede do
v prac.

27.VI.
dnech,
27.VI.
dnech,

v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.
v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.

jede v prac. dnech, v sobotu, nejede 5.VII.

jede do
v prac.
jede do
v prac.

27.VI.
dnech,
27.VI.
dnech,

v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.
v prac. dnech, nejede 2., 9.V., jede od 1.IX
nejede 27., 29.X.

jede denně
Hana Böhmová

Výbory Zastupitelstva obce a komise Rady
obce Choustníkovo Hradiště
Na ustavujícím zasedání dne 13. listopadu 2002 zřídilo Zastupitelstvo obce
Choustníkovo Hradiště finanční a kontrolní výbor jak jí ukládá § 117 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Členy finančního výboru byli zvoleni:
předseda
členka
členka

MUDr. Jiří Záplata
Pavlína Potocká
Bohuslava Šmídová

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné
působnosti
a
plní
další
kontrolní
úkoly,
jimiž
jej
pověřilo
zastupitelstvo obce.
Členy kontrolního výboru byli zvoleni:
předseda
člen
člen

Jiří Zechovský
Jiří Hudok
MUDr. Lubomír Jadrný
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Výbory jsou zřizovány jako iniciativní orgány zastupitelstva obce, které
předkládají zastupitelstvu návrhy a podněty. Konečné rozhodnutí je pak v kompetenci
zastupitelstva obce.
I Rada obce Choustníkovo Hradiště se usnesla zřídit jako své iniciativní a
poradní orgány - komise, jak jí umožňuje § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení). Komise rady obce předkládají svá stanoviska a náměty radě obce,
která na jejich základě rozhodne. Výjimkou je stavební komise, která je přímo
výkonným orgánem.
Na jednání rady obce dne 15. ledna 2003 byla zřízena sociální komise ve
složení:
předsedkyně
Marie Blažková
člen
Iveta Škopová
člen
Jaromír Hanzl
Sociální komise předkládá radě obce podněty týkající se tíživých sociálních
poměrů občanů obce a návrhy na jejich řešení a spolupracuje s obecním úřadem při
vypracovávání posudků a zpráv z místa bydliště týkající se občanů obce, které je
třeba vypracovat na základě žádostí Policie ČR nebo soudů a dalších oprávněných
institucí. Vykonává i další činnosti, kterými ji rada obce pověří.
Na jednání rady obce dne 12. února 2003
jmenováni její členové v následujícím složení:
předseda
člen
člen

byla

zřízena

stavební

komise

a

Zbyněk Šmíd
Václav Baloun, ml.
Jiří Popov

Stavební komise je též výkonným orgánem, protože jí byl svěřen výkon
přenesené působnosti. Ve svém územních obvodu vykonává pravomoci stavebního úřadu v
rozsahu § 124 zákona č. 109/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto pravomoci byly Obecnímu úřadu
Choustníkovo Hradiště svěřeny dopisem Okresního úřadu v Trutnově - referát
životního prostředí ze dne 14. 1. 1992. Dále vykonává i další činnosti, které jí
byly radou obce svěřeny.
V případě, že budete potřebovat poradit jak postupovat v záležitostech
ohlášení udržovacích prací, ohlášení stavebních úprav, ohlášení drobné stavby nebo
ohlášení o odstranění drobné stavby můžete kontaktovat přímo předsedu komise pana
Zbyňka Šmída na tel: 603 271 833. Příslušné formuláře jsou k dispozici na obecním
úřadu a výhledově budou umístěny ke stáhnutí i na našich www stránkách.
Rada zřídila na svém jednání dne 16. dubna 2003 komisi pro životní prostředí a
jmenovala její složení:
předseda
člen
člen

Jaroslav Hloušek
Ing. Antonín Krobot
Petr Křížek

Komise pro životní prostředí předkládá radě obce podněty týkající se životního
prostředí v obci, veřejné zeleně, znečišťování ovzduší a vod, řešení odpadového
hospodářství v obci a provádí další činnosti, kterými ji rada obce pověřila.
Hana Böhmová

Slavnost na hřbitově
Jako v minulých letech se i v letošním roce 7. května 2003 konala na novém
hřbitově v Choustníkově Hradišti slavnost k uctění památky obětí druhé světové
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války a především obětí pochodu smrti z koncentračního tábora Gross Rosen, kteří
jsou pohřbeni ve zdejším společném hrobu.
Akce byla pojata v tradičním duchu i když v o něco pozdějším čase. Dechová
hudba začala hrát před obecním úřadem ve 20 hodin a o chvíli později se již
lampiónový průvod vydal na cestu ke hřbitovu. Na oslavě předvedly své pásmo děti ze
základní školy a po něm následoval tématicky zaměřený proslov pana starosty. Tuto
první část programu uzavřela státní hymna. Poté následoval doprovodný program pana
Skalického a ohňostroj.
Bohužel vzhledem k tomu, že takto pořádané akce rok o roku ztrácí své
příznivce a začíná se vytrácet jejich bezprostřední kouzlo, zamýšlí zastupitelstvo
obce upustit od jejich každoročního pořádání a připomínat si pouze kulatá a
půlkulatá výročí.
Nejbližší další oslava s ohňostrojem by tak byla pořádána za 2 roky u
příležitosti 60. výročí osvobození. Další slavnost by byla následovala vždy po pěti
letech. Věříme, že toto pro mnohé jistě nepříjemné porušení tradice, nám umožní
oslavit události konce druhé světové války důstojněji, s větší pozorností,
propagací a intenzitou a samozřejmě i s větší finanční dotací.
Jedním z dalších návrhů, který již na jednání rady a zastupitelstva obce
zazněl, bylo pořádat jen jakési každoroční pietní setkání na hřbitově bez dalšího
doprovodného programu a přesunout pořádání kulturní akce přímo do centra obce.
Vyloučeno není ani její pořádání při zcela jiné příležitosti.
Nicméně, jsme si vědomi skutečnosti, že podobná opatření a změny nelze dělat
bez znalosti názorů a bez vyjádření občanů, kterých se to týká především. A proto
bychom vám tímto způsobem chtěli dát příležitost, abyste se k návrhu cyklu
pětiletých oslav vyjádřili, popřípadě nám navrhli i jiné všeobecně přijatelné
řešení. Očekáváme vaše reakce na obecním úřadu v Choustníkově Hradišti a nebráníme
se ani tomu, abychom po vzájemné dohodě vaše jednotlivé názory v dalším vydání
Hradišťského zpravodaje zveřejnili.
Hana Böhmová

Hospodaření obce Choustníkovo Hradiště v roce 2002
Příjmová část rozpočtu
Původní rozpočet na rok 2002
Financování = stav bankovního účtu 31.12.2001 + ručení Josef
Minář (zaokrouhleno)
z toho stav bankovního účtu k 31.12.2001 - Kč 1 916 521,23
z toho ručení Josef Minář - Kč 215 742,62

3 876 700,00 Kč
2 132 300,00 Kč

Příjmová část rozpočtu 2002 celkem
Rozpočtová opatření roku 2002

6 009 000,00 Kč
943 230,00 Kč

Příjmy rozpočtu 2002 po úpravách

6 952 230,00 Kč

Skutečné příjmy (hospodaření obce)

4 833 525,82 Kč

Výdajová část rozpočtu
Původní rozpočet na rok 2002 - výdajová část rozpočtu celkem
Rozpočtová opatření roku 2002

6 009 000,00 Kč
943 230,00 Kč

Výdaje rozpočtu 2002 po úpravách

6 952 230,00 Kč

Skutečné výdaje (hospodaření obce)

5 039 390,80 Kč
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Stav bankovního účtu k 31.12.2002
Ručení Josefa Mináře k 31.12.2002

1 710 656,25 Kč
215 742,62 Kč

Během roku 2002 byla jako velká investiční akce provedena rekonstrukce
vodovodního řadu „Grunt“ v celkové hodnotě Kč 936 863,60. V souběhu s touto akcí
byla zároveň vybudována i nová vodovodní přípojka k buňce rybářů v hodnotě
Kč 61 616,10.
Dále byly finanční prostředky investovány viz. níže:
-

zhotovení nového chodníku ke kulturnímu sálu čp. 79
zhotovení kanalizace za prodejnou Jednoty, s. d.
(na tuto akci přispěla Jednota, s. d. částkou
Kč 12 000,-- a pan Drška částkou Kč 10 000,--)
nákup nového počítače na obecní úřad
(starý počítač byl převeden do základní školy)
realizace dětského hřiště (akce ještě není ukončena a
předpokládají se další investice v roce 2003)
sekačka HONDA pro veřejnou zeleň
nákup 3 ks dávkovacích čerpadel do vodojemů
pro zlepšení chlorování pitné vody
nákup myčky na nádobí do školní jídelny
nákup domečku pro děti do mateřské školy
oprava hráze obecního rybníku
bylo nakoupeno i oplocení dětského hřiště,
které bude instalováno v roce 2003

Kč 63 731,90
Kč 45 597,30
Kč 47 562,30
Kč 95 962,-Kč 32 990,-Kč
Kč
Kč
Kč

23
18
14
43

741,20
000,-310,60
459,50

Kč 15 929,--

V roce 2002 byly prodány akcie České spořitelny, a. s. za Kč 123 900,--.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že tyto prostředky budou použity na
vybudování dětského hřiště.
Bližší informace o hospodaření obce včetně výše jednotlivých částek vydaných
na provoz základní a mateřské školy a školní jídelny, na odpadové hospodářství
obce, veřejnou zeleň, zdravotní středisko, kulturní akce, provoz knihovny obce,
veřejné osvětlení, vodovodní řad, údržbu obecních komunikací a na provoz obecního
úřadu vám radi poskytneme na obecním úřadu v Choustníkově Hradišti. Mimo jiné jsou
zveřejněny i na našich internetových stránkách www.sweb.cz/ch.hrad v rámci
základních informací podle zákona 106/1999 Sb. a zároveň je závěrečný účet obce
umístěn na vývěsních plochách u prodejny Jednoty, s. d.
Hana Böhmová

Plán investičních akcí Obce Choustníkovo Hradiště
v letech 2003 až 2006
Rada obce se na svém jednání dne 12. února 2003 usnesla na plánu investičních
akcí pro roky 2003 až 2006.
Tento plán není striktní a jednotlivé body lze dle
objektivních potřeb v jednotlivých obdobích přesunout.
2003
1.
2.
3.
4.
5.

Opravit břehy potoka a zhotovit jeden propustek pod cestou ke Gruntu.
Generální oprava komunikace do části obce Grunt. (červen - červenec 2003)
Zadat projektovou dokumentaci k vodojemu u Müllerů.
Čistírna odpadních vod u základní a mateřské školy (projektová dokumentace
včetně realizace).
Oprava úžlabů na střeše obecního úřadu. Nátěr střechy na obecním domě čp. 79.
Vybavení knihovny a zlepšování veřejné zeleně v obci.

11

2004
1.
2.
3.
4.

Vybudování vodojemu „U Müllerů“ - zvýšení akumulace pitné vody dle projektové
dokumentace.
Projektová dokumentace na odvod odpadní vody v Kohoutovské ulici.
Oprava části komunikace u pana Maršíka.
Zlepšování veřejné zeleně v obci.

2005
1.
2.
3.

Vybudování kanalizačního potrubí, které bude odvádět vyčištěné odpadní vody z
části obce Kohoutovská a z nové výstavby a prodloužení vodovodního řadu - nová
výstavba.
Oprava komunikace k panu Pitrmanovi (Zátiší).
Zlepšování veřejné zeleně v obci.

2006
1.
2.
3.
4.

Vyčištění všech vodojemů.
Oprava střechy na základní škole - výměna krytiny.
Dokončit stavební úpravy obecního domu čp. 79.
Zlepšování veřejné zeleně v obci.
Hana Böhmová
dokument, na jehož znění se usnesla rada obce

Základní škola, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
V naší obci vznikla 1. 1. 2003 nová příspěvková organizace Základní škola,
Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov, která v sobě sdružuje dřívější organizační
složky obce Choustníkovo Hradiště: základní školu 1. - 5. ročník se školní
družinou, mateřkou školu a školní jídelnu; dále byla k příspěvkové organizaci
přidružena i zálohovaná organizace obce Vlčkovice v Podkrkonoší mateřská škola se
školní jídelnou mateřské školy. Ředitelkou organizace je Mgr. Iljana Durecová.
Obsazení pedagogického sboru základní školy:
ředitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
třídní učitelka
vychovatelka ve

v I. třídy - 1. ročník /12 žáků/
ve II.třídy - 2. a 3. ročník /5 + 8 žáků/
ve III. třídě - 4. a 5.ročník /9 + 3 žáků/
školní družině

Mgr.
Mgr.
Jana
Mgr.
Mgr.

Iljana Durecová
Iljana Durecová
Baudyšová
Ilona Knapová
Jana Albrechtová

Výuka probíhá podle učebního dokumentu čj. 16 847/96-2, cizím jazykem je
angličtina. Zázemí základní škole dlouhá léta zajišťovala paní Ludmila Balounová.
Od 1. května 2003 ji vystřídá paní Adéla Vosátková. Využíváme této jedinečné
příležitosti k poděkování paní Ludmile Balounové za její dlouholetou práci pro naši
základní školu, které si nesmírně vážíme a přejeme jí do dalšího života mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zájmové útvary:
- informatika
- anglický jazyk - konverzace
- keramický kroužek

- sportovní kroužek
- hra na flétnu
- kroužek „šikulky“

Kroužky probíhají ve dvou rovinách - pro začátečníky a pro pokročilé.
Provozní doba školní družiny začíná v 6:45, končí v 15:00 hodin.
V mateřské škole v Choustníkově Hradišti pracují dvě učitelky. Vedoucí
učitelkou je paní Hana Pištová, druhou učitelkou je paní Hana Sommerová. Zázemí
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školce zajišťuje školnice paní
letošním roce celkem 25 dětí.

Vlasta

Vaníčková.

V

této

mateřské

škole

je

v

Ve školní jídelně pracuje paní Marie Blažková na část úvazu jako vedoucí
školní jídelny a část jako kuchařka. Paní Eva Darvašová je kuchařkou.
Nejvzdálenějším objektem naší příspěvkové organizace je mateřská škola ve
Vlčkovicích v Podkrkonoší, jejíž provoz předpokládáme ukončit k 30. 6. 2003.
Vedoucí učitelkou a zároveň vedoucí stravování je paní Marie Otavová. Paní Šárka
Otavová zajišťuje činnost školnice, kuchařky a částečně dohlídává děti jako
učitelka. V letošním roce je zde 15 dětí.
Obec Vlčkovice v Pokrkonoší se zavázala dopravovat děti z důvodu zrušení
zdejší mateřské školy do naší mateřské školy v Choustníkově Hradišti. Zápis do
mateřské školy v Choustníkově Hradišti proběhl 24. dubna 2003.
V Základní škole, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov proběhl dne 28. ledna
2003 zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2003/2004. Do prvního ročníku tak
nastoupí celkem sedm dětí (čtyři děvčata a tři chlapci), z nich čtyři jsou z
Choustníkova Hradiště, tři z Vlčkovic v Podkrkonoší a jedno ze Slotova.
Mgr. Iljana Durecová, Hana Böhmová

Přijďte se na nás podívat
(osobní sdělení ředitelky školy)
Již téměř tři čtvrtě školního roku mají žáci za sebou. Nastává přípravný čas k
bilancování.
Letos navštěvuje naší školičku 37 žáků (dva žáci jsou pod normativní stav),
kteří jsou rozdělení do tří tříd. První ročník je vyučován samostatně v I. třídě,
třídní učitelkou je Mgr. Iljana Durecová (zároveň i ředitelka celé příspěvkové
organizace). II. třídu tvoří druhý a třetí ročník. Zde vyučuje od listopadu 2002
paní učitelka Jana Baudyšová. Čtvrtý a pátý ročník je umístěn ve III. třídě, třídní
učitelkou je Mgr. Ilona Knapová. S obsazením pedagogického sboru jsem celkem
spokojena, i když vždy je co zlepšovat.
Do školní družiny byla od 6. ledna 2003 přijata Mgr. Jana Albrechtová, která
vnáší do naší práce mladého ducha a zajišťuje odlehčenější část práce školy - hry a
zábavu. Pracovní prostředí je ve škole pěkné, aktuálně jsou k ročnímu období
vyzdobeny chodby i třídy. Dětem nabízíme rodinné prostředí a považujeme to za velmi
důležité, protože některé jsou ve škole od 6:45 do 15 hodin, tedy stráví zde více
času než odpoledne s rodiči. Během týdne vystřídají řadu činností, rozvíjíme je po
stránce jazykové, hudební, sportovní, umělecké, a to jak začátečníky, tak i
pokročilé.
Péče je věnována i dětem, u kterých se objevily vývojové poruchy učení. Myslím
si, že děti chodí do školy rády. Jsou vedeny k samostatnosti, lidské slušnosti a
zdravému sebevědomí. Ani rodiče se školy nebojí a někteří již velmi úzce
spolupracují.
Třídní schůzky jsou také méně obvyklé. Je to setkání s žáky, rodiči,
sourozenci i dalšími příbuznými, spojené s kulturním vystoupení dětí a někdy i
soutěží pro dospělé. Snad proto jsou nazývány Klubem rodičů a vždy se na něj těším.
Ve škole budou vítáni všichni, i ti, kteří naší škole zatím nedůvěřují a
posílají děti do městských škol. Budete-li mít chuť se přesvědčit, že naše škola
poskytuje Vašim dětem rozhodně stejné možnosti vzdělávat se jako městská, srdečně
Vás zvu, abyste mohli své či sousedovo dítě vidět „v akci“.
Mgr. Iljana Durecová, ředitelka školy
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Obec zřizovatelem základní školy
Protože naše úloha zřizovatele příspěvkové organizace základní školy zůstala
na obci, chci připomenout, že se stále snažíme vyhovět zejména požadavkům Okresní
hygienické stanice v Trutnově. Proto byly ve třídách instalovány žaluzie do oken.
Na WC dívek i chlapců byla zajištěna teplá voda pro mytí rukou formou elektrických
průtokových ohřívačů. O prázdninách budou provedeny další rozsáhlé úpravy v kuchyni
školní jídelny, pro kterou byla zakoupena v prvním čtvrtletí 2003 nová lednička,
robot a kráječ chleba.
Z finančního hlediska je i nadále veškerý provoz základní školy hrazen z
rozpočtu obce. Krajský úřad Královéhradeckého kraje zasílá příspěvkové organizaci
pouze dotace na přímé výdaje na vzdělávání, které pokrývají výdaje na platy, odvody
sociálního a zdravotního pojištění, odvody do fondu kulturních a sociální potřeb,
ostatní osobní výdaje a příspěvek na bezplatně poskytované učební pomůcky a
plaveckou školu. Chybějící peníze na tyto výdaje z důvodu podlimitního počtu žáků a
chybějící prostředky na bezplatné učební pomůcky a plavecký výcvik hradí
příspěvkové organizaci přímo obec. Dalším výdajem obce na vzdělávání je i úhrada
neivestičních výdajů Městu Dvůr Králové n. L. za žáky 6. až 9. třídy, kteří
dojíždějí do základních škol ve Dvoře Králové n. L. (v loňském roce to bylo
Kč 214 124,--).
V každém případě je pro naši obec jednou z priorit udržet v Choustníkově
Hradišti základní i mateřskou školu, protože jsou jedním z center obce a zajišťují
občanům základní potřeby nutné k jejich kvalitnímu a ucelenému životu v naší obci.
Není naším záměrem, dokud to bude finančně únosné, dojít do stavu, kdy se naše obec
stane pouze místem, kam se budete vracet strávit noc. Věříme, že děláme vše, co je
v našich silách, aby se tomu tak nikdy nestalo, ale potřebujeme i Vaši podporu a
zájem.
Vratislav Vopálka

Žhavá aktualita
Naše škola se zúčastnila celostátní výtvarné soutěže na téma „Krkonoše očima
dětí“. Z velkého množství prací z celé republiky se umístil ve 2. kategorii na 2.
místě Petr Vachek, žák 1. ročníku a ve 3. kategorii na 2. místě Kateřina Medunová,
žákyně 4. ročníku. Obě děti dostaly jako odměnu plyšové hračky. Děkujeme jim za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr.Iljana Durecová

Veřejná zeleň v obci
Upravenost ulic bez povalujících se odpadků v příkopech, udržované trávníky a
zeleň, to vše přispívá k celkové kultuře života v naší obci.
Ani obecní rozpočet však není bezedný. Naše žádosti o dotaci na veřejnou zeleň
ze státního rozpočtu nebyly již několik let vyslyšeny. Přesto jsme nechali
vypracovat studii obnovy a zakládání veřejné zeleně u Ing. Jitky Novotné a Ing.
Václava Novotného z Rokytnice nad Jizerou, kterou jste si v minulých týdnech mohli
prohlédnou ve vývěsních skříňkách u prodejny Jednoty, s. d. I přesto, že dotace na
tyto účely se stává stále více nereálnou, budeme v obnově zeleně pokračovat.
Nebudeme ji však moci provést jednorázově najednou, ale budeme postupovat
každoročně o krok vpřed, tak jak nám umožní volné finanční prostředky. Prioritou je
především obnova stromořadí po levém břehu potoka od základní školy až k obecnímu
úřadu a stromořadí od obecního úřadu ke Šporku. Stromy jsou zde již přestárlé a
jejich omlazení provedené v loňském roce, problém pouze o něco odsunulo. Mimo to,
mnoho z těchto stromů jsou kaštany, které v posledních letech trpí klíněnkou
jírovcovou. Dle studie budou stromy u Šporku postupně nahrazeny javorem babykou a
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stromořadí podél potoka javorem mléčným (malokorunovým alejovým) doplněné bukem
lesním (nachovým) a javorem mléčným (červeně rašícím).
Jaro už je ale za námi a stromy se zazelenaly. Pro letošní léto se tedy zatím
nic nezmění a budeme pokračovat v postřicích kaštanů proti klíněnce.
Součástí životního prostředí v obci se stalo i dětské hřiště přímo v jejím
centru. To bude v letošním roce dokončeno a doplněno o dřevěný plot, který jej
nenásilným způsobem oddělí od potoka. Umístěny zde budou i informační tabule:
„ZÁKAZ volného pobíhání a vodění psů do areálu dětí“. Předpokládáme, nikdo z vás
nechce, aby se místo, kde děti tráví svůj volný čas, proměnilo v ...
Životní prostředí obce se však neskládá pouze z veřejných prostranství. I vy
všichni můžete ke kulturnímu prostředí v obci přispět udržováním pořádku na svých
soukromých pozemcích a svým ekologickým chováním. Jako obec vám nabízíme každoroční
svoz starého železa a nebezpečného odpadu a kontejnery na tříděný odpad. Od 3.
dubna 2003 je prováděn pravidelný svoz tuhého komunálního odpadu již v celé obci
(nově byla přiřazena i část obce Ferdinandov). Na obecním úřadu jsou pro vás
připraveny k prodeji i nové kovové popelnice za Kč 750,--. Všechny tyto služby jsou
hojně využívány a to nás velice těší. V této věci si vás dovolujeme požádat, abyste
sešlapávali pet lahve a udržovali i u kontejnerů na tříděný odpad pořádek a
neodhazovali rozbité sklo mimo kontejnery.
Hana Böhmová

Akce pro děti - karneval, čarodějnice, dětský den
Obecní úřad nezapomíná a snaží se pro naši nejmladší generaci připravovat
tradiční zábavné akce.
Poslední březnové sobotní odpoledne strávila většina našich dětí na MAŠKARNÍM
KARNEVALU v sále obecního domu. Pro děti byla zajištěna hudba v podání pana Lára,
odměny do soutěží, občerstvení a vtipně připravený program spolu s vyzdobeným
sálem.
Další neméně zdařilou akcí byla oslava ČARODĚJIC v Gruntu. Děti nejenže
shlédly zapálenou vatru, opekly si vuřty, zazpívaly si s kytarou, ale mohly se
zúčastnit „TAJEMNÉ STEZKY“ s pohádkovými bytostmi a strašidly přes „Šlosberk“.
Velkou odvahu zpečetily svým podpisem na ohořelé listině, která bude vyvěšena v
základní škole a později i v mateřské škole. Za zmínku stojí i výrok jednoho z
tatínků, který doprovázel své dítě na stezce odvahy: „Měli jste to moc krásně
připravené, muselo vám to dát jistě mnoho práce. Jsem rád, že se v naší obci pro
děti něco takového připravuje.“
Na začátek června je jako každý rok plánována oslava DĚTSKÉHO DNE. Už se rodí
nové nápady, jak by ta letošní mohla vypadat.
V závěru tohoto malého příspěvku bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za
náklonnost, organizování a financování těchto akcí. Neméně velké poděkování patří
také několika maminkám, tatínkům a těm, kteří přispěli svou rukou k dílu. Velice si
vážím jejich nápadů, obětavosti, stoprocentní práce a pomoci.
Jana Baudyšová

Několik slov na závěr:
Vážení občané, Hradišťský zpravodaj má v naší obci dlouholetou tradici a na
jeho vydávání se již podílela celá řada osob. Jeho záměrem je seznámit občany s
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děním v obci a s důležitými rozhodnutími zastupitelstva obce. Rádi bychom tento
jeho rámec rozšířili i o vaše osobní názory na chod obce a obecního úřadu, protože
bez vazby na vaše vnímání naší práce, je velmi těžké vyhovět vašim požadavkům a
přáním. Nebráníme se tomu po vzájemné dohodě, zveřejnit vaše reakce na kterýkoliv z
příspěvků tohoto nebo předchozích čísel Hradišťského zpravodaje a uvítáme i vaše
tematicky jinam zaměřené příspěvky nebo náměty na to, co by měla obsahovat některá
z dalších vydání. Jen tak bude Hradišťský zpravodaj obsahovat to, co si přejete v
něm zveřejnit. (Jistě chápete, že anonymní práce se zveřejnění nikdy nedočkají.)
Uvítali bychom také vaši větší účast na veřejných jednáních zastupitelstva
obce, protože zde máte jedinečnou příležitost ovlivnit přímo naše rozhodování. Je
mnohem snazší zapracovat vaše požadavky přímo do schvalované záležitosti, než až na
základě vaší pozdní kritiky i z naší strany v dobrém míněnou ale již rozhodnutou
nebo realizovanou věc měnit, či vzít zpět. Vzájemná komunikace je základním kamenem
dobré práce každého obecního úřadu a naším cílem je pracovat k vaší plné
spokojenosti. Obraťte se proto na nás s jakýmkoliv problémem. Není důležité jakým
způsobem se o něm dozvíme, ale důležité je o něm vědět.
Kontaktujte nás osobně nebo kterýmkoliv z následujících způsobů:
Adresa:

Obecní úřad Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště 102
544 42 Choustníkovo Hradiště

Tel:
Mobil:
Tel:

499 692 941
725 08 11 96
499 692 942

(starosta obce)
(starosta obce)
(účetní obce - ověřování listiny a podpisů,
přihlašování k trvalému pobytu a pokladní)

E-mail:
choustnikovo.hrad@iol.cz
k dispozici vám je i poštovní schránka na budově obecního úřadu
Úřední hodiny:

pondělí 7:00 - 17:00
středa 7:00 - 17:00

(od 15:00 - 17:00 pouze starosta obce)
(od 15:00 - 17:00 pouze účetní obce)

Kdykoli jsme na obecním úřadu přítomni jsme vám plně k dispozici a na úřední hodiny
se nemusíte ohlížet. Konkrétní schůzky si můžete dohodnou i předem telefonicky.
Vratislav Vopálka

===================================================================================
Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými
články přispěli: Vratislav Vopálka, Mgr. Iljana Durecová, Jana Baudyšová a Hana Böhmová.
Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích
odpovídají autoři.
Uzávěrka 7. května 2003
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