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Hradišťský
Zpravodaj
vydání leden 2004

Odpadové hospodářství obce
V říjnovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme vás informovali o rozhodnutí
Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště, které padlo na jeho jednání dne 1. října
2003. Zastupitelstvo obce se zde jedenácti hlasy usneslo na tom, aby byl v obci
Choustníkovo Hradiště zvolen systém podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17
odst. 5 a obec vybírala úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy.
Bohužel Technické služby Města Dvora Králové nad Labem, které v naší
obci provádějí svoz komunálního odpadu, od 1. ledna 2004 zcela mění
způsob placení za svoz odpadu. Zaniká systém, kdy za svoz komunálního
odpadu si každá fyzická osoba platila přímo technickým službám ať už
formou známek nebo paušálu. Známky přestanou být vydávány a používány a
obě prodejny potravin v obci jsou připraveny je od občanů odkoupit.
Nyní budou technické služby postupovat zcela v souladu se zákonem o odpadech, kdy
se obec stává původcem a vlastníkem komunálních odpadů v okamžiku, kdy je fyzická
osoba (tj. občan) odloží na místě k tomu určeném tedy do popelnice. Z toho vyplývá, že
bude uzavřena smlouva s technickými službami nebo s jinou společností a Obec
Choustníkovo Hradiště bude přímo platit za odvoz a likvidaci veškerého komunální
odpadu občanů, který se z naší obce vyveze.
V souvislosti s touto změnou bylo zastupitelstvo nuceno přehodnotit své původní
rozhodnutí, které vycházelo z představy, že by obec známky kupovala od technických
služeb a poté prodávala občanům, kteří by s ní měli uzavřenu smlouvu o úhradě. Pokud
však technické služby známky nyní ruší, musela by si je obec vydávat sama. Bylo by
však velmi obtížné stanovit cenu jedné známky, protože nikdy nelze předem určit objem
jejich prodeje. Mohlo by se tak velmi snadno stát, že příjem z těchto známek by byl
mnohem nižší než výdaje a obec by tak hradila likvidaci odpadů za občany. Známky by v
tomto případě bylo nutné neustále zdražovat, což by mělo za následek, že by se ještě
snížil jejich prodej. A to je začarovaný kruh.
Zastupitelstvo obce tak opět stálo před otázkou jak částku, kterou zaplatí
technickým službám za odvoz odpadu obec, rozdělit mezi občany. Jako nejlepší řešení se
ukázalo vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odstraňování komunálních
odpadů (zkrácený název). Poplatek je možné velmi přesně stanovit a lze jej vymáhat. Ke
koupi známek by samozřejmě nebylo možné nikoho nutit. Obec tak může přesně odhadnout
celkový objem vybraných poplatků a zabezpečit nejen rovný přístup ke všem občanům ale
také, aby na odpadovém hospodářství obec neprodělávala. Ani na sociální hledisko se
při sestavování vyhlášky nezapomnělo a je zde uvedeno několik skupin obyvatel, kteří
jsou od poplatku osvobozeni nebo mají úlevu. Technické služby přehodnotili způsob
vážení komunálního odpadu odváženého z naší obce, a proto nyní máme také mnohem lepší
a přesnější údaje, ze kterých se při stanovování výše místního poplatku vycházelo.

Výše poplatku byla stanovena na Kč 300,-- na osobu a rok tj.
Kč 25,-- měsíčně. V tomto poplatku nejsou zahrnuty náklady za svoz
a likvidaci nebezpečného, objemného a tříděného odpadu. Tyto služby
budou i nadále poskytovány občanům bezplatně. Výběr poplatků bude
probíhat jako obvykle a zajišťovat jej bude pověřený pracovník obce
a to ve dvou termínech: do 30. 5. a do 30. 10.
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Při jednáních orgánů obce často padala obava, zda zavedením místního poplatku,
nepřestanou občané odpad třídit. Považujeme proto za velmi důležité zdůraznit, že
pokud i odpad, který se v obci třídí (plasty, sklo, kovy), vyhodíte do popelnice mezi
směsný komunální odpad, vzroste objem tohoto odpadu a tím i náklady, které obec bude
muset uhradit. Je velmi důležité připomenout, že místní poplatek bude každý rok
přehodnocen a opět stanoven na základě skutečných nákladů předchozího roku. Pokud se
tyto náklady zvýší, vzroste i poplatek. Naopak čím více odpadu vytřídíte, tím menší
bude objem netříděného odpadu a tím nižší místní poplatek.
Záměrem státu, při novelizaci zákona o odpadech bylo, aby občané již odpad
nelikvidovali nevhodným způsobem a nekončil na černých skládkách nebo nebyl pálen,
protože tím dochází k nekontrolovanému znečišťování našeho životního prostředí. Občan,
který za likvidaci odpadů platí, jej také k likvidaci odevzdá. Rozhodně není záměrem
snížit množství tříděného odpadu a v tomto duchu postupovala i obec. Při stanovování
poplatku bylo počítáno i s jistým nárůstem objemu odpadů, který budete do popelnic
nově umisťovat. Rádi bychom však, aby se zde nenacházel odpad, který vám obec umožňuje
třídit. Jen na vašem odpovědném přístupu k životnímu prostředí a k nakládání s odpady
vše závisí. Doufáme také, že již nebude docházet k pálení plastů a dalších odpadů,
které velmi obtěžujícím a zdraví škodlivým způsobem ztrpčuje život širokému okolí.
Obecní úřad očekává zvýšený zájem o nádoby na odpad, a proto nakoupil několik
nových popelnic, které budou občanům prodávány za Kč 750,-- za kus. Novinkou také
bude, že v nejbližší době bude umístěn kontejner na třídění plastů u ubytovny u cesty
do části obce „Grunt“, abychom zdejším občanům tuto službu přiblížili. U dětského
hřiště se pak objeví nový velkoobjemový kontejner na plasty.
Zastupitelstvo obce se také usneslo na obecně závazné vyhlášce o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Choustníkovo Hradiště včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se nacházejí na
území naší obce a ošetřuje chování občanů, jak zacházet s odpady.
Velmi důležité je připomenout, že obě vyhlášky se vztahují pouze na fyzické
osoby, na které se nevztahují povinnosti původce odpadů. Původcem odpadů kromě
obce jsou totiž také právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při
jejichž činnosti vznikají odpady. Tito původci mohou na základě smlouvy s obcí
využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Nebo musí
doložit, že odpad předávají jiné osobě, která je oprávněná k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech. Pokud takováto osoba využívá systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nemá zajištěno využití nebo
odstraňování odpadů v souladu se zákonem, vystavuje se pokutě až do výše Kč 300 000,-.
A nyní již úplná znění nových vyhlášek, které nabudou účinnosti 1. 1. 2004:

Obecně závazná vyhláška
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
Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo na svém zasedání
dne 17. prosince 2003, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1 - předmět a působnost:
Tato vyhláška stanovuje:
1.1.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Choustníkovo Hradiště (dále jen „obec“) včetně míst, kam
mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který vyprodukují.
1.2.
Systém nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2 - závaznost:
Tato vyhláška je závazná pro:
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2.1.
2.2.
2.3.

Všechny fyzické osoby, které mají hlášen trvalý pobyt na území obce Choustníkovo Hradiště.
Všechny fyzické osoby, které vlastní na území obce Choustníkovo Hradiště stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci.
Další fyzické osoby zdržující se na území obce Choustníkovo Hradiště a nejsou uvedeny v
bodech 2.1. a 2.2.

Článek 3 - základní pojmy:
3.1.
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č.
185/2001 Sb., o odpadech.
3.2.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a)
separovaný (tříděný) odpad je odpad získaný odděleným sběrem
b)
zbytkový (směsný) odpad je odpad po oddělení separovaného odpadu
c)
nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise k zákonu č. 128/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad, který
vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech
d)
objemný (nadrozměrný) odpad je takový komunální odpad, který nelze vzhledem ke svým
rozměrům uložit do běžných sběrných nádob na zbytkový komunální odpad
3.3.
Sběrná nádoba je pro účely této vyhlášky typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu
(tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřních objemem 110 litrů případně 1100 litrů. Ve
sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je
též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš. Sběrná nádoba na separovaný odpad (separační
nádoba) je určená ke krátkodobému shromažďování separovaného odpadu.
3.4.
Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu
určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
3.5.
Oprávněná osoba je každá obcí určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
Článek 4 - shromažďování komunálních odpadů:
4.1.
Do sběrných nádob na zbytkový odpad lze ukládat pouze zbytkový odpad a to tak, aby je bylo
možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
4.2.
Do sběrných nádob na separovaný odpad lze ukládat pouze vytříděný neznečištěný odpad, a to
podle druhu označených nádob na plasty, sklo a papír. Druh odpadu, pro který je sběrná
nádoba na separovaný odpad určena, je na sběrné nádobě vyznačen nápisem „plasty“, „papír“,
„sklo“, „kovy“ apod. a vhodným piktogramem.
4.3.
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sváženy minimálně 2x ročně oprávněnou osobou
velkoobjemovými kontejnery. Minimálně 1x ročně je prováděn svoz kovového odpadu a
objemného odpadu.

Článek 5 - sběr a přeprava komunálních odpadů
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Sběr zbytkového komunálního odpadu je prováděn prostřednictvím oprávněné osoby určené Obcí
Choustníkovo Hradiště.
Sběr zbytkového komunálního odpadu je prováděn kombinovaným sběrem, tj.
1 x týdně v
zimním období (od října do dubna) a v letním období (od května do září) 1 x za 14 dní.
Svoz v obci bude prováděn v počtu 42 x za kalendářní rok.
Sběr separovaného odpadu a nadrozměrného odpadu je prováděn prostřednictvím oprávněné
osoby určené Obcí Choustníkovo Hradiště. Interval sběru separovaného a nadrozměrného
odpadu je určen smluvně mezi Obcí Choustníkovo Hradiště a oprávněnou osobou.
Sběr velkého množství stavební odpadu (nad cca 100 kg) nebo autovraku si původce odpadu a
fyzická osoba, která odpad vyprodukovala, zajistí individuálně u oprávněné firmy.

Článek 6 - třídění odpadů
6.1.

6.2.

6.3.

Do mobilních velkoobjemových kontejnerů nebo do mobilní sběrny na separovaný odpad a
nadrozměrný odpad lze ukládat pouze určený odpad a pouze v době asistence zástupce
oprávněné osoby. Zástupce oprávněné osoby může při převzetí odpadu vyzvat občana, aby se
prokázal dokladem, ze kterého je patrný občanův trvalý pobyt na území obce Choustníkovo
Hradiště. V případě fyzických osob nebo právnických osob, které se smluvně zapojily do
systému zavedeného obcí, může obsluha kontejneru nebo sběrny požadovat doklad o zapojení
do systému obce (tj. smlouva s obcí).
Nebezpečný odpad lze ukládat pouze za asistence zástupce oprávněné osoby do mobilní sběrny
určené ke sběru nebezpečného odpadu. Zástupce oprávněné osoby může při převzetí odpadu
vyzvat občana, aby se prokázal dokladem, ze kterého je patrný občanův trvalý pobyt na
území obce Choustníkovo Hradiště. V případě fyzických osob nebo právnických osob, které se
smluvně zapojily do systému zavedeného obcí, může obsluha kontejneru nebo sběrny požadovat
doklad o zapojení do systému obce (tj. smlouva s obcí).
K předání vytříděných složek (např. textil, papír, kovy...) komunálního odpadu může
fyzická osoba individuálně využít jiných oprávněných osob.
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Článek 7 - povinnosti fyzických osob
7.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
7.2.
a)
b)
c)
d)

Fyzická osoba je povinna:
odkládat odpad na místech k tomu určených touto vyhláškou; tj. do sběrných nádob uvedených
v článku 3, odstavci 3.3. a na místech dle článku 6 odstavec 6.3.
shromažďovat zbytkový odpad pouze do vlastních či pronajatých sběrných nádob na zbytkový
odpad
odděleně shromažďovat komunální odpad, třídit ho a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zvláštními předpisy
do sběrných nádob na separovaný odpad ukládat pouze odpad určený označením nádoby; do
sběrných nádob na komunální odpad nesmí být ukládán nebezpečný odpad jako ropné látky,
výbušniny, mršiny, jedy, hořlaviny a další, zejména žhavý popel
zajistit si s ohledem na svoji produkci zbytkového komunálního odpadu dostatečně objemnou
sběrnou nádobu nebo dostatečný počet sběrných nádob; sběrné nádoby nesmí být přetěžovány
(nosnost nádoby o objemu 110 litrů určená výrobcem max. 40 kg)
dodržovat čistotu na stanovišti kolem sběrných nádob
dbát na technický stav sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad tak, aby nebránil plynulé
manipulaci při sběru odpadu; při jejím nevyhovujícím technickém stavu zajistit odstranění
závadného stavu nebo zajistit novou nádobu
sběrnou nádobu na zbytkový komunální odpad umisťovat tak, aby nezpůsobovala bezpečností,
hygienické nebo estetické závady
umísťovat sběrné nádoby s odpadem za účelem sběru odpadu v den sběru odpadu a včas a jen
na dobu nezbytně nutnou a řádně označené
umísťovat sběrné nádoby na okraj komunikace tak, aby byly dobře přístupné, ale nebránily
bezpečnému provozu na komunikacích a pohybu chodců
dohodnout se s oprávněnou osobou na stanovišti sběrné nádoby, pokud produkuje komunální
odpad v těžko dostupných místech svozové technice oprávněné osoby
Fyzickým osobám není dovoleno:
odkládat odpady jinam, než na určená místa
do nádob na určité odpady ukládat jiné druhy odpadů
spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách i mimo ně
počínat si tak, aby svým jednání znemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo
způsobily narušení systému

Článek 8 8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý na území obce Choustníkovo Hradiště při stavební činnosti fyzických
osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do
rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební
činnost a odvezen na řízenou skládku, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z
místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Tuto službu si individuálně zajišťuje a hradí
původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad.
Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni
tento odpad třídit a nabídnou k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního
odpadu.
Vyvážení kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému
estetickému ani hygienickému dopadu na životní prostředí.
Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně
znečištění odstranit.

Článek 9 - povinnosti vlastníků a správců nemovitostí
9.1.
Vlastník, případně správce nemovitosti, je povinen zajistit volný přístup svozové techniky
ke stanovišti sběrných nádob ve dnech a časech svozu.
9.2.
V zimním období je vlastník, příp. správce nemovitosti, povinen zajistit odklizení sněhu a
posyp náledí v okolí stanoviště sběrných nádob.
9.3.
Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen v případě znemožnění odvozu odpadu
oprávněnou osobou v důsledku stavebních prací, havárií, uzávěrky vozovky apod. přistavit
sběrné nádoby na náhradní odvozní místo po dohodě s ní.
9.4.
Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen učinit veškerá opatření k ochraně své
nemovitosti, která lze na něm vyžadovat, aby zabránil odkládání odpadu za ní. Neučiní-li
tak, přechází na něho povinnost zajistit zneškodnění odpadu na své náklady.
9.5.
Vlastník, popř. správce nemovitosti, je povinen udržovat stanoviště odpadových nádob v
čistotě a pořádku.
Článek 10 - povinnosti původců odpadu
10.1. Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na
základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Článek 11 - Poplatek za systém
11.1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů řeší obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz

5
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Článek 12 - kontrolní činnost
12.1. Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává Obecní úřad Choustníkovo Hradiště
prostřednictvím komise pro životní prostředí.
Článek 13 - sankce
13.1. Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit sankci
podle části desáté, hlavy II., zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění; zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Uložením těchto sankcí není dotčena odpovědnost vyplývající z jiných předpisů.
Článek 14 - účinnost
14.1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů číslo 5/2003
Zastupitelstvo Obce Choustníkovo Hradiště schválilo svým usnesením dne 17. prosince 2003
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
§ 84, odst. 2, písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb. o
obcích a § 14 odst. 2 zákona číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 1 - Předmět a správce poplatku
1.
Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) na území obce
Choustníkovo Hradiště.
2.
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Choustníkovo Hradiště (dále jen „správce poplatku“) a
v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Článek 2 - Poplatník
1.
Poplatek platí a poplatníkem je:
a)
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům, plní všechny povinnosti
poplatníka zákonný zástupce.
Článek 3 - Oznamovací povinnost
1.
Poplatník stanovený v čl. 2, odst. 1, písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla:
a)
příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,
b)
evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo soužící k individuální rekreaci,
není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
2.
Poplatníci stanovení v čl. 2, odst. 1 této vyhlášky jsou povinni stejný způsobem a ve
stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k
individuální rekreaci.
3.
Dojde-li ke změně místa trvalého pobytu nebo změně vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek 4 - Sazba poplatku
1.
Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2, odst. 1, písm. a) a b) této vyhlášky činí Kč
300,-- za kalendářní rok a je tvořena:
a)
z částky Kč 90,-- za kalendářní rok,
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b)

z částky Kč 210,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Rozúčtování je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.
2.
3.

Přeplatek vyšší než Kč 50,-- se vrací poplatníkovi na základě jeho písemné žádosti.
Povinnost platit poplatek zaniká, pokud je poplatek nižší než Kč 50,-- na osobu a rok.

Článek 5 - Splatnost poplatku
1.
Poplatek je možné uhradit jednorázově v termínu do 30. 5. kalendářního roku. Poplatník dle
článku 2, odst. 1, písm. a) může poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to
nejpozději do 30. 5. a 30. 10. příslušného kalendářního roku.
2.
Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů od
vzniku této povinnosti není-li možné využít některých z termínů dle odstavce 1.
3.
Za osobu mladší 18ti let platí poplatek její zákonný zástupce. Za osoby s omezenou
způsobilostí k právním úkonům, nebo této způsobilosti zbavené, platí poplatek jejich
opatrovník.
4.
Poplatek se platí převodem na účet vedený u Komerční banky, a. s. Trutnov, expozitura Dvůr
Králové n. L., číslo 7529-601/0100 pod variabilním symbolem 1337, poštovní poukázkou,
kterou poskytne správce poplatku nebo v hotovosti v pokladně správce poplatku.
5.
V případě platby poplatku bezhotovostním převodem na účet správce poplatku, je poplatník
povinen písemně správce poplatku informovat o datu podání příkazu k úhradě a výši
placeného poplatku. To může učinit i prostřednictvím společného zástupce, v případě
rodinného nebo bytového domu prostřednictvím vlastníka nebo správce.
Článek 6 - Osvobození, snížení a prominutí poplatku
1.
Od povinnosti hradit poplatek jsou osvobozeny:
a)
fyzické osoby, které jsou osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu1),
b)
fyzické osoby po dobu základní vojenské služby,
c)
fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
d)
každé třetí a další dítě ve věku do 15ti let včetně v jedné rodině,
2.
3.

4.
5.

Poplatek ve výši 50 % sazby poplatku dle článku 4 této vyhlášky hradí osoby starší 75ti
let, a to od roku následujícího po dosažení věku 75 let.
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě
a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na
osvobození.
Nárok na osvobození nezprošťuje poplatníka oznamovací povinnosti dle článku 3 této
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.

Článek 7 - Sankce a závěrečná ustanovení
1.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru.
2.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou
v článku 3, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení
§ 37 a 37a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
3.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn.
5.
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Článek 8 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004

Příloha č. 1 - na rok 2004
Obecně závazné vyhlášky Obce Choustníkovo Hradiště o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů číslo
5/2003
Rozúčtování nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadu v obci Choustníkovo Hradiště na rok 2004
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Podle § 10b, odst. 3, písm. b), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, je 1. část poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Choustníkovo Hradiště stanovena na
základě skutečných nákladů firmy Technické služby Města Dvora Králové n. L. na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok 2002 ve výši Kč 129 300,--.
Náklady obce Choustníkovo Hradiště na sběr a svoz netříděného komunální odpadu na rok 2002:
Technické služby Města Dvora Králové n. L.

Kč 129 300,--

Počet fyzických osob, které mají v Choustníkově Hradišti trvalý pobyt k 31. 12. 2002 (587 k 31.
12. 2002) a počet staveb soužících k individuální rekreaci na území Choustníkova Hradiště, ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (29 k 31. 12. 2002) - celkem 616.
1. část poplatku na poplatníka a kalendářní rok činí

Kč 210,--

Podle § 10b, odst. 3, písm. a), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je 2. část
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v Choustníkově Hradišti určena ve výši Kč 90,-- na poplatníka a kalendářní
rok.
Podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Choustníkově Hradišti,
je stanoven poplatek na rok 2004 ve výši:
Kč 300,-- na poplatníka a kalendářní rok
Hana Böhmová

Pozdrav ze základní školy
V závěru kalendářního roku 2003 je prostor pro bilancování práce naší příspěvkové
organizace Základní školy, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov, která slaví své 1.
narozeniny.
S letošním rokem jsem celkem spokojena. Podařila se nám mnohá vylepšení. Do
mateřské školy byly zakoupeny paravany pro hraní loutkového divadla, od Ježíška
dostaly děti mnoho nádherných hraček a posadit se mohou na nově čalouněnou sedací
soupravu. Učitelky dělají vše pro to, aby se dětem ve škole líbilo, chodily tam rády a
aby byly dobře připraveny na vstup do 1. ročníku.
V další naší součásti - ve školní jídelně - také došlo k mnoha pozitivním změnám
ve vybavení. Pomalým, ale jistým krokem se tak připravujeme na splnění všech
požadavků, které budou vyžadovány po školních jídelnách po vstupu České republiky do
Evropské unie.
Největší součástí naší
příspěvkové
organizace
je
základní škola. Akcí, kterých
jsme se aktivně účastnili,
bylo
mnoho.
Mezi
nejzdařilejší bych zařadila
„halloweenské
oranžovočerné
dny“ a možnost převléknout se
do
dobových
kostýmů
během
besedy v Městském muzeu ve
Dvoře Králové n. L. na téma
„Cesta
do
středověku“.
Zlatovláska, Andílci, Den her
a soutěží, beseda o dravých
ptácích a další akce jsme
uspořádali ve spolupráci s
mateřskou školou. Na všechny akce zveme i děti a své kolegy ze Speciální školy.
Radost máme i z vybavování základní školy. Zakoupili jsme, zatím jen do I. třídy,
nové jednomístné lavice s židličkami, které jsou výškově nastavitelné, takže již vůbec
nebude vadit, že některý prvňáček je malý a jiný větší. Ve II. třídě se právě montuje
nová tabule a jako učební pomůcka byly zakoupeny dva nové počítače do I. a III. třídy
pro žáky s rychlejším tempem. Nenajdete tam žádné hry, jen nadstandardní výukové
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programy. To všechno děti uvidí až po Novém roce. Věřím, že některé nebudou moci před
5. lednem ani dospat.
Nemáme sice tělocvičnu ani velké chodby, zato však v naší škole s dětmi prožíváme
jejich radosti i starosti, úspěchy i neúspěchy. Jsme rády, když jsou zdravé a bojíme
se o ně, když jsou nemocné. Hrajeme si s nimi, ale jsme na ně i náročné při práci.
Máme Vaše děti rády.
Za celou naši organizaci přeji všem občanům Choustníkova Hradiště:
Až šampaňského plnou číši
pozvednete na Nový rok,
zapomeňte na slovo „kdysi“
a udělejte ten správný krok.
Mgr. Iljana Durecová
ředitelka školy

Základní škola - pokyn ministryně školství
Obecní úřad obdržel v prosinci pokyn ministryně školství čj: 25936/2003-22, který
nabývá účinnosti 1. 12. 2003 a je pro naši základní školu velmi zásadní. Tento pokyn
nově stanovuje minimální počty žáků ve třídách. Pokud má základní škola jednu až dvě
třídy prvního stupně, je průměrný počet stanoven na 13 žáků ve třídě. Pokud však má
základní škola tři a více tříd prvního stupně (což je náš případ), je již průměrný
počet stanoven na 17 žáků ve třídě. Pokud má škola méně, než stanovený průměrný počet
žáků, musí její zřizovatel zažádat Ministerstvo školství ČR o výjimku, ve které se
musí zavávat, že uhradí chybějící nadnormativní prostředky na platy zaměstnanců školy.
Školám jsou totiž zasílány finanční prostředky dle počtu žáků a dětí, nikoliv dle
personálního obsazení. Již v několika školních rocích jsme o výjimku na naši školu
žádali. Vždy nám chybělo jen několik žáků a bylo to tedy pro obec finančně únosné. Pro
školní rok 2003/2004 nám již byla výjimka dle starých pokynů (13 žáků na třídu)
udělena - chybí nám dva žáci, což pro obec znamenalo zvýšené náklady na mzdy v roce
2003 v objemu cca Kč 57 000,--.
V současné době má naše základní škola tři třídy a pět ročníků a navštěvuje ji 37
žáků. Zastupitelstvo obce již tento problém i s ředitelkou školy na svém zasedání 17.
prosince 2003 projednalo. Paní ředitelka zde zmínila tři možnosti, jak obec může tuto
situaci řešit:
1.

Zachovat stávající stav, který by však znamenal, že bychom potřebovali minimálně
51 žáků (tj. 3 třídy x 17 žáků), což by za současných podmínek znamenalo, že by
nám chybělo do požadovaného průměrného počtu 14 žáků. Výjimku bychom dostali, ale
obec by se musela zavázat uhradit chybějící nadnormativní výdaje na mzdové
prostředky, které by dle současných čísel činily cca Kč 396 000,--. Tato varianta
je bohužel pro obec finančně neúnosná, a proto byla jako řešení vyloučena.

2.

Zcela zrušit pátý ročník a třetí třídu v naší základní škole a ponechat tu pouze
dvě třídy tj. první až čtvrtý ročník. V tomto případě bychom se dostali do
kategorie dle pokynu, kdy stačí průměrný počet 13 žáků na třídu.

3.

Zrušit pouze třetí třídu a ponechat 1. - 5. ročníku v základní škole. Znamenalo
by to však, že v jedné třídě by byly tři ročníky. Paní ředitelka uvedla, že deset
let v takového třídě učila a že sama nevidí problém se zvládnutím výuky a v
žádném případě si nemyslí, že by tak došlo ke snížení kvality výuky nebo že by
některé děti strádaly.

Zastupitelstvo obce se nakonec svým usnesením rozhodlo, aby byla zrušena třetí
třída v základní škole od školního roku 2004/2005. Rozhodnutí o tom, zda zrušit i pátý
ročník či nikoliv je příliš závažné na to, aby mohlo padnout ihned. Celá záležitost
bude nejprve začátkem ledna projednána na společné schůzce ředitelky školy a starosty
obce s rodiči žáků a na základě výsledku tohoto jednání teprve zastupitelstvo obce
rozhodne o případném zrušení nebo nezrušení pátého ročníku. Na této schůzce budou
vítáni i všichni občané, kteří jsou ochotni vyjádřit svůj názor a o tomto problému
otevřeně diskutovat. Je nám velmi líto, že jsme nuceni rozhodovat a uvažovat o rušení
tříd a ročníků. Velmi dobře si uvědomujeme, že pokud jednou něco zrušíme, budeme to
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jen velmi těžko obnovovat. Vážíme si také přízně všech rodičů, kteří nám naše děti
svěřují. Bylo by nám velmi líto, kdybychom se museli předčasně rozloučit s dětmi,
které naši školu rády navštěvují a považují za svůj druhý domov.
Hana Böhmová

Volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce považuje za důležité opětovně seznámit tímto způsobem
veřejnost s obecně závaznou vyhláškou o omezujícím opatření k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území obce číslo 2/1998, která nabyla účinnosti 24.
2. 1999. Tato vyhláška s poměrně složitým a mnohé neříkajícím názvem řeší volné
pobíhání psů v obci. I v souvislosti s nově vybudovaným dětským hřištěm, kde je tato
otázka velmi palčivá, připomínáme vám její nejdůležitější ustanovení:
1.

Na území obce Choustníkovo Hradiště je zakázáno vstupovat se psy:
a)
na dětská hřiště a veškerá hřiště pro mládež v obci
b)
na hřbitovy
c)
do prostor požárních nádrží (rybníků) a jejich okolí

2.

Na území obce je zakázáno ponechat volně pobíhat psy:
a)
na silnicích a místních komunikacích
b)
na veřejných prostranstvích u obecního úřadu, zdravotního střediska a
mateřské školy, Motorestu Hradišťan, kostela, autobusových zastávek, pošty,
Penzionu DOKTOR, základní školy, u prodejen potravin (Družstvo JEDNOTA, a
paní Pochobradská), v parcích u budovy „Šporku“ a u Hospůdky „U dvou
borovic“ a v areálu u zříceniny hradu „Šlosberk“.

Pokud byste svým chováním případně tuto vyhlášku porušovali, můžete být postiženi
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Považujeme
za nutné připomenout i možné následky takovéhoto jednání v případě, že by došlo k
napadení člověka vaším psem nebo k poškození cizího majetku. Zastupitelstvo obce se
také na svém jednání 17. prosince 2003 usneslo na tom, aby byli vybraní občané,
jejichž psi se v obci často bezprizorně pohybují, na porušování této vyhlášky
upozorněni osobním dopisem.
Hana Böhmová

Vodovod obce
S provozováním vodovodu je spojeno stále více a více odborných činností, které
nejsou pracovníci obecního úřadu schopni z kvalifikačních i kapacitních důvodů
obsáhnout. Obecní úřad proto hledal způsob, jak tyto povinnosti zajistit. Východiskem
se stalo uzavření smlouvy o provozování vodovodu s panem Richardem Trkanem,
Vodohospodářské služby, provozovna Kpt. Jaroše 496, Vrchlabí, který se tímto stává
provozovatelem vodovodu. Naším záměrem nebylo uzavřením této smlouvy odevzdat vodovod
zcela do područí provozovatele a více se o jeho provoz nezajímat. Smlouva byla
uzavřena tak, že jsme si jako obec tj. vlastníci vodovodu vyhradili některé povinnosti
provozovatele, které budeme i nadále provádět sami a to:
- uzavírání písemných smluv o dodávce vody
- fakturaci, výběr a evidenci výběru vodného
- odpočet měření dodané vody odběratelům
- stanovení výše vodného na základě kalkulace
Není třeba se tedy obávat, že bychom uzavřením této smlouvy ztratili kontrolu nad
cenou vodného. Tu bude i nadále na základě kalkulace stanovovat zastupitelstvo obce. V
ustanovení smlouvy je mimo jiné uvedeno, že provozovatel vodovodu je povinen předem
konzultovat všechny subdodavatele služeb, oprav, materiálu atd. s vlastníkem vodovodu.
Bez předchozí konzultace s vlastníkem vodovodu provozovatel vodovodu nesmí provést
změnu subdodavatele, pokud to z mimořádných důvodů nevyžaduje zajištění plynulého
provozu vodovodu nebo zajištění právních povinností. Tímto ustanovením zajistíme, že
se nebude neúměrně bez našeho vědomí zdražovat provoz vodovodu.
Dle této smlouvy bude provozovatel vodovodu provádět především:
a)

zpracování a vedení provozní a majetkové evidence,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

poradenský a odborný servis, vodoprávní řízení, zastupování vlastníka
vodovodu při jednání s orgány státní správy na úseku vodního hospodářství,
včetně přípravy materiálů,
zajištění revizí zařízení,
zajištění a provádění základní údržby,
zajištění energetických vstupů,
čištění a desinfekce vodojemů, vodních zdrojů a souvisejících objektů,
údržba pozemků okolo vodárenských objektů,
odkalování sítě a běžná údržba vodovodní sítě,
zajištění oprav na vodovodní síti a vodárenských objektech,
zajištění oprav a výměn vodoměrů,
zajištění hledání poruch na vodovodní síti speciální technikou,
zajištění rozborů pitné vody,
zajištění materiálu a provozních chemikálií.

Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště se na svém zasedání 17. prosince 2003 na
základě kalkulace nákladů na pitnou vodu na rok 2004 (viz níže) osmi hlasy usneslo na
ceně vodného, a to ve výši Kč 7,-- za 1 m3.
Řádek
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Text
Materiál a náklady na energie
- surová voda celkem
- chemikálie
- ostatní materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady
- odpisy hmotného majetku
- opravy hmotného majetku
- zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem
- poplatky za vypouštění odpadních vod
- elektrická energie
- nájemné za užívání hmotného majetku
- ostatní - povinné pojištění
Výrobní režie
- platba provozovateli vodovodu
Správní režie
- poplatky za čerpání podzemní vody
- podíl na správní režii obecního úřadu
Poddodávky
Úplné vlastní náklady
Předpokládaná spotřeba vody v M3 za rok 2004
Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku
Zisk na 1 m3 vody určený na investiční výstavbu nového vodojemu "U
Müllerů"
Cena za 1 m3 vody celkem

Předpokládané náklady
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
56 848,00 Kč
20 134,80 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19 896,80 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
238,00 Kč
241 000,00 Kč
241 000,00 Kč
152 878,00 Kč
140 000,00 Kč
12 878,00 Kč
0,00 Kč
470 860,80 Kč
70 000,00
6,73 Kč
0,27 Kč
7,00 Kč

Náklady na vodné se oproti kalkulaci na 2. pololetí 2003 zvýšily z několika
důvodů: Bude nutné zajistit odbornou montáž nových vodoměrů, které byly zakoupeny
ještě v prosinci. Všechny stávající vodoměry je třeba v roce 2004 vyměnit, protože
současným vodoměrům, které používáme, již doběhla životnost a mají prošlé cejchování.
Dle nových metrologických předpisů, je již není možné používat. V plné výši tj. Kč 2,-/m3 budeme platit za čerpání podzemní vody. V roce 2003 se platilo pouze 70 % z této
částky tj. Kč 1,40 za 1m3. A je samozřejmé, že i ze smlouvy o provozování vodovodu pro
nás vyplývají nové finanční závazky. Tato kalkulace na rok 2004 bude během roku v
případě, že se objeví nepředpokládané zvýšení nebo snížení nákladů, přepočítána.
Připomínáme také odběratelům, kteří ještě na obecní úřad neodevzdali smlouvy o
dodávce pitné vody, aby tak učinili nejpozději do 9. ledna 2004. Pokud tak neučiníte,
budeme to považovat za vaše vyjádření, že nemáte zájem o dodávky pitné vody.
Hana Böhmová

Akce obecního úřadu
Obecní úřad uspořádal v sobotu 25. října 2003 Halloweenské zábavné odpoledne pro
děti - svátek duchů. Čtyřicet až padesát dětí se ve 14 hodin sešlo v kulturním sále
obecního domu č. p. 79. Na programu bylo nejen dlabání dýní, ale také výroba
papírových duchů do oken a plastických papírových ježečků, kteří se ježili na všechny
strany vším, co podzimní příroda nabízí. Spoustu výrobního materiálu připravili
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pořadatelky, ale i děti samy si přinesly větvičky, šípky, bukvice, žaludy, bodláky,
dýně, řepu a pod. K práci všem hrála hudba a děti se nechaly tvořivou činností přímo
unést. Mnohými výrobky se pak mohly hrdě pochlubit doma a ty největší ještě dlouho
poté zdobily vchod před základní a mateřskou školou. Obecní úřad tímto děkuje všem
organizátorům za velmi povedené nevšední odpoledne.
Jako již tradičně i v letošním roce se 22. listopadu 2003 konalo setkání důchodců
ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Jak jsme vás již informovali, jako hlavní program
vystoupila skupina „Schovanky“, která za své téměř dvouhodinové vystoupení sklidila
velký úspěch. Jen z naší obce se akce zúčastnilo asi 100 občanů a to nejen seniorů.
Samozřejmě, že vítán byl každý bez ohledu na věk. Pozváni byli obecním úřadem také
všichni, kdo se po celý rok a nejen tento nezištně podílejí na kulturních a dětských
akcích obecního úřadu a bez jejichž aktivního přístupu by nebylo nic takového možné
realizovat. Toto pozvání pro ně bylo jakýmsi poděkováním obce a vyjádřením naděje, že
nám zachovají přízeň i do dalších let. Ihned po „Schovankách“ a drobném občerstvení,
které připravil obecní úřad, nastoupila skupina „Podzvičinka“. Ta svými oblíbenými
písničkami vedla zábavu od devíti hodin večer až do neuvěřitelných dvou hodin
následujícího dne ráno. Během večera proběhla i improvizovaná soutěž DOREMI mezi
obcemi, ve které Choustníkovo Hradiště zásluhou výborných pěveckých výkonů našich
občanů zvítězilo. Jako obvykle byl po celý večer k dispozici autobus, který zajišťoval
kyvadlovou přepravu mezi naší obcí a Vlčkovicemi v Podkrkonoší. Poslední nadšení
účastníci odjížděli až v neděli o půl třetí ráno. Mnozí z nich vyjádřili přání
uspořádat podobnou aktivitu častěji - ne jenom jednou do roka.
Ještě den před touto zábavou v pátek
21. listopadu, byli na půl čtvrtou do kulturního
sálu pozváni sborem pro občanské záležitosti
obecního úřadu občané Choustníkova Hradiště,
kteří se v tomto roce dožívají významných
životních jubileí. Děti ze základní a mateřské
školy pod vedením paní Jany Baudyšové a paní Hany
Pištové předvedly pásmo plné písniček, tance, hry
na flétnu a básniček. Odměnou za jejich výkony
jim byl nadšený potlesk a slzy v očích mnohých
zúčastněných. Tři nejstarší občané obdrželi od
obecního úřadu dárkové koše.

Předsedkyně SPOZ paní Helena Senetová a pan
starosta
všem
přítomným
v
projevech
poděkovali za jejich celoživotní práci a
přínos obci a neopomněli ani připomenout,
jak neúprosný je běh času, ale že láska a
poctivá
práce
jsou
hodnoty,
které
nestárnou. V kronice jubilantů pak přibyla
další stránka plná slavnostních podpisů.
Obecní úřad připravil pro všechny přítomné
občerstvení a poté se již rozvinula družná
zábava. Účastníci se rozešli až pozdě
večer. Dovolte, abychom zde poděkovali všem
členkám sboru pro občanské záležitosti,
jejichž přínos k uspořádání této slavnosti
byl nepostradatelný.
Neopomenutelnou a doufáme, že pro děti nezapomenutelnou je i každoroční
Mikulášská diskotéka
s nadílkou. I v letošním roce ve čtvrtek 4. prosince 2003 v
Motorestu Hradišťan rozdal Mikuláš s andělem dětem drobné dárkové balíčky a čerti
postrašili své malé hříšníky. Novinkou bylo vystoupení děvčat s jejich aerobickou
sestavou pod vedením paní Ladislavy Sýkorové. Nechyběly tradiční hry a soutěže a
všichni malí účastníci se velmi dobře celé odpoledne bavili. Tím však práce Mikuláše,
anděla a čertů nekončila a v pátek neopomněli navštívit také děti v mateřské škole při
jejich vánoční besídce, v základní škole a nebylo možné je přehlédnou ani v obci. Zde
si dovolíme poděkovat nejen všem účinkujícím a organizátorům, ale také paní Jitce
Medunové, která je autorkou kostýmu Mikuláše.
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Poslední významnou kulturní událostí v letošním roce byl bezpochyby Vánoční
koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti, který přilákal
16. prosince v 18:30 hodin téměř 140 lidí a to ze širokého okolí. Zajištěn byl i
autobus, který dopravil zájemce ze Dvora Králové n. L. a zpět. Nemůžeme si neodpustit
smutnou poznámku, že občanů z Choustníkova Hradiště zde bylo jen poskrovnu, ačkoliv
kulturní hodnota a kvalita tohoto koncertu je na velmi vysoké úrovni a vstupné je
pouze dobrovolné. Poděkování patří především kulturní agentuře EMMA, které ve
spolupráci s Kooperativou, pojišťovnou, a. s. (Dvůr Králové n. L.), koncert zajistila
a manželům Láskovým, bez jejichž přínosu a úsilí by se tato tradice dala jen těžko
uskutečnit. Zdarma vystoupili Ema Hubáčková (soprán), Aleš Hendrych (bas) a prof.
Michal Novenko (varhany). Na programu byly krásné árie a chrámová hudba J. S. Bacha,
Ch. Gounoda, F. Schuberta, A. Stradella, G. F. Haendela, H. Millera a A. Dvořáka.
Skutečně se povedlo uspořádat neobvykle krásný koncert, po němž obecní úřad připravil
v kulturním sále obecního domu posezení účinkujících a hostů.
Hana Böhmová

Plynofikace obce
Dne 21. října 2003 se konalo veřejné jednání výboru Svazku obcí Plynofikace,
kterého se zúčastnili i zástupci Východočeské plynárenské, a. s. Jednání přineslo
mnohé důležité informace:
Již před několika lety nám VČP, a. s. přislíbila částku Kč 5 300 000,--, na
financování plynovodu, kterou lze nyní rozdělit na dvě části. Částka ve výši cca
Kč 2 200 000,-- by měla pokrýt náklady na stavbu regulační stanice vysokotlakého
plynovodu. Tuto regulační stanici bude realizovat, financovat a hned od začátku
provozovat a vlastnit VČP, a. s. Náklady na ni nelze ani zahrnout do žádosti o dotaci.
Na tuto část plynofikace bylo vydáno již stavební povolení. Zbylá částka cca
Kč 3 100 000,-- je pohyblivá a je počítána dle předpokládané spotřeby plynu. Jedná se
v podstatě o kupní cenu středotlakých rozvodů plynu v obcích. Dodáváme, že celkové
přepokládané náklady na plynofikaci všech čtyř obcí bez regulační stanice činí cca
Kč 25 000 000,--.
Celé financování spočívá v tom, že bude uzavřena s dobrovolným svazkem obcí
„Smlouva o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu (užívání) stavby...“. V
této smlouvě bude především uveden rozsah díla, kdo je projektantem, zhotovitelem,
jaká je předpokládaná cena díla a co je třeba splnit před samotnou výstavbou. Dohled
nad prováděním prací provádí VČP, a. s., ve smlouvě budou určeny i kontrolní dny apod.
Bude zde uvedeno také ujednání, že zhotovitel předá po dokončení stavbu objednateli a
ten ji předá provozovateli.
Po kolaudaci je třeba uzavřít
platit po dobu minimálně 10ti let po
symbolický - obvykle se pohybuje Kč
určovat VČP, a. s. a bude zajišťovat

„Smlouvu o nájmu, provozu a údržbě“, která musí
kolaudaci. Nájem nám bude VČP, a. s. platit pouze
100,-- až Kč 1 000,-- ročně. Cenu plynu bude již
také údržbu a veškerý provoz plynovodu.

Po kolaudaci nebo ještě těsně před kolaudací bude uzavřena „Kupní smlouva s
výhradou vlastnictví“. V této smlouvě nabude VČP, a. s. po deseti letech vlastnictví
plynovodu. Kupní cena (oněch předpokládaných cca Kč 3 100 000,--) bude uhrazena ve
dvou splátkách. První splátka ve výši 80 % bude uhrazena po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí. Druhá splátka - zbylých 20 % bude uhrazeno až po deseti
letech a jejím zaplacením nabude VČP, a. s. vlastnictví.
Zástupci VČP, a. s. se krátce zmínili i o ceně plynu. V posledních letech cena
plynu rostla, nyní však za posledních pět změn dvakrát klesla. Cena plynu je závislá
na kurzu Kč proti americkému dolaru a na ceně za barel nafty, od které se na burze
odvíjí i cena plynu. Cena plynu se může měnit každých čtvrt roku.

Současné ceny plynu:
(údaje říjen 2003)

odběratel 0 - 180 m3 za rok
(jednalo by se např. pouze o vaření na plynu)
Kč 27,-- měsíčně paušál
Kč 10,50 / m3

odběratel 180 - 900 m3 za rok
Kč 52,-- měsíčně paušál
Kč 8,60 / m3
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odběratel 900 - 6 000 m3 za rok
(běžný rodinný dům vytápěný plynem)
Kč 160,-- měsíčně paušál
Kč 7,10 / m3

odběratel nad 6 000 m3
Kč 220,-- měsíčně paušál
Kč 6,90 / m3

1 m3 plynu = 10,5 kWh spáleného tepla
výhřevnost 1 m3 plynu = 9,4 kWh
Účtování plynu se provádí obdobným způsobem jako účtování a fakturace elektrické energie.
Hana Böhmová

Vánoční čas ve Speciální škole
Děti v naší školičce tráví celé týdny nejen učením, ale též společenskými akcemi.
V letošním roce jsme s radosti přivítali pozvání na obecní mikulášskou besídku v
Motorestu Hradišťan. Mikuláš i vystoupení dětí se nám velmi líbilo. V pátek 12.
prosince jsme připravili pro rodiče i širokou veřejnost prodejní výstavu vánočních
výrobků. Při té příležitosti jsme předvedli vánoční besídku nejprve dětem z místní
mateřské školy, poté našim důchodcům a nakonec rodičům. Zisk z vánoční prodejní
výstavy bude použit na výlety a exkurze. Ozdobili jsme stromeček u Huberta. Ve čtvrtek
18. prosince jsme se zúčastnili v místní základní škole besedy o dravcích. V prosinci
jsme byli shlédnout také vánoční ZOO. Poslední čtvrtek večer před odjezdem dětí na
vánoce slavíme pravidelně společné vánoce ve škole. Máme slavnostní večeři a po ní
přichází Ježíšek. V letošním roce nadělil dětem spoustu dárků. Na hradí jsme měli
bohužel jen jeden den, neboť v pátek se všechny děti rozjely do svých domovů vyčkávat
na toho svého domácího Ježíška. Až se v lednu sjedeme, budeme si o tom vyprávět.
O přístavbě areálu v Choustníkově Hradišti se bude jednat
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v průběhu roku 2004.

na

Ministerstvu

Mgr. Jaroslav Balcar, ředitel školy

Obyvatelstvo obce
Obecní úřad nově v roce 2003 dostával a začal zpracovávat informace i o cizincích
přihlášených v naší obci k trvalému pobytu. Tito občané mají stejná práva a
povinnosti, jako občané s českým státním občanstvím s výjimkou volebního práva.
Znamená to například, že se na ně vztahuje i povinnost platit místní poplatky dle
obecně závazných vyhlášek.
Věříme, že vás budou zajímat i základní statistické údaje, které se týkají naší
obce a vycházejí z evidence obyvatel:

Rozvedený
7%

Vdovec/vdova
7%

Ženatý/vdaná
44%

Neuvedeno
1%

Svobodný
41%

Rodinný stav
Svobodný
Ženatý/vdaná
Vdovec/vdova
Rozvedený
Neuvedeno

Počet
obyvatel
249
265
41
42
5

Ženy

Muži

117
138
33
26
2

132
127
8
16
3

Rodinný stav

K měsíci listopadu 2003 bylo v obci evidováno celkem 602 občanů s trvalým pobytem. Z toho
bylo 594 osob s českým občanstvím, 4 osoby s polským občanstvím, 1 osoba ruského občanství a 3
osoby s ukrajinským státním občanstvím. Informace o cizincích s trvalým pobytem v naší obci jsou

nám sdělovány postupně, a proto pravděpodobně
pobyt.
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nemáme informace o všech, kteří zde mají trvalý

Věkové složení

Počet obyvatel

250
200
150
Celkem
100

Ženy

50

Muži

Věk
do 6
6-18
18-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
Celkem

Muži
12
47
49
48
38
47
28
14
3
286

Ženy
13
52
52
48
43
48
28
21
11
316

Celkem
25
99
101
96
81
95
56
35
14
602

do

6
61
18 8
-3
30 0
-4
40 0
-5
50 0
-6
60 0
-7
70 0
-8
80 0
-9
0

0
Věk

Hana Böhmová

Putovní pohár Choustníkova Hradiště
Dne 20. prosince 2003 se v místním Motorestu Hradišťan konal turnaj ve stolním
tenise. Hlavní cenou tohoto turnaje je putovní skleněná pálka.
Poháru se zúčastnilo sedmnáct hráčů. Vítězem se stal pan Jan Stolín ze Dvora
Králové nad Labem před panem Brodinou a panem Špačkem ze Žirče a panem Pavelkou z
Choustníkova Hradiště. Všem účastníkům turnaje děkujeme za předvedené sportovní výkony
a tímto je zveme na další ročník, který se bude konat opět v místním motorestu dne 18.
prosince 2004.
Sponzorské dary poskytli: Obecní úřad
Choustníkovo Hradiště, Motorest Hradišťan,
Kamenictví Dostál Josef, QUALT, s. r. o.,
Malus, s. r. o., Velo servis Potocký Miloš,
Sbor
dobrovolných
hasičů
Choustníkovo
Hradiště, Kotelna motorest - Jan Křížek,
Kožešník Petr, ml. - zednické práce,
Hudaček Jiří, Konstantin Nedomlel, Bazar a
zastavárna Jiří Jahoda. Výše jmenovaným za
sponzorské dary děkujeme a všem přejeme
hodně
zdraví
a
spoustu
příjemných
sportovních zážitků v roce 2004.
Za pořadatele:

Drábek Jiří a Aleš Dohnal

Cvičení žen a děvčat
Jistě již mnozí z vás slyšeli o velmi vítané a záslužné aktivitě paní Ladislavy
Sýkorové a paní Miluše Hlaváčkové. Každé pondělí, středu a pátek se ženy pod jejich
vedením scházejí v kulturním sále obecního domu č. p. 79, aby si zacvičily a udělaly
tak něco pro své zdraví. Začíná nám další rok, a proto v tomto kolektivu rádi uvítáme
nové členky i členy, i když z jakéhosi nám neznámého důvodu se muži této činnosti
zatím většinou vyhýbají.
Pondělí od 18:30

aerobik, strečing, relaxace, posilování
pod vedením Ladislavy Sýkorové
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Středa od 18:30

step-aerobik, posilování a strečing
pod vedením paní Miluše Hlaváčkové

Pátek od 18:30

aerobik, strečing, relaxace, posilování
pod vedením paní Miluše Hlaváčkové

Pátek do 17:00

cvičení pro děvčata ve věku od 11 do 17 let
aerobic,
step-aerobic,
taneční
aerobic,
relaxace pod vedením Ladislavy Sýkorové

posilování,

strečing,

Obecní úřad poskytuje nejen prostory, ale k dispozici je i nová ozvučovací
sestava včetně klopového mikrofonu, který cvičitelkám usnadňuje předcvičování.
Zúčastnit se může kdokoliv a zdarma. Jedinou podmínkou je, si po sobě po skončení
cvičení uklidit. Těšíme se na vás.
Ladislava Sýkorová

Závěrem tohoto příspěvku nám dovolte vyzvednout záslužné společenské aktivity
našich občanů, kterými samozřejmě není jen cvičení žen a stolní tenis. Od mnohých
občanů, především seniorů, často slýcháme, že se pro „jejich“ skupinu dělá málo. Je
však nutné si uvědomit, že náš obecní úřad má jen velmi omezené možnosti v pořádání
takovýchto aktivit, a to ani ne tak z finančního hlediska, ale prostě z hlediska
lidských zdrojů. Naší hlavní povinností je zajištění hmotných potřeb domácností jako
je například dodávka pitné vody, veřejné osvětlení, údržba komunikací a veřejné zeleně
a se stále narůstající administrativou je těžší a těžší věnovat dostatek času i
kulturním záležitostem. Děláme maximum, co je v našich silách, avšak bez vašeho
aktivního přístupu nebo vaší pomoci, nelze zrealizovat téměř nic. Uvítáme jakoukoli
vaši iniciativu a budeme se snažit ji všemožně podporovat, ale bez počátečního impulsu
vycházejícího z vašich řad, bez skupin a jedinců, kteří jsou ochotni udělat pro druhé
něco víc, než je nutné minimum a zapomenout přitom na heslo „ani kuře zadarmo
nehrabe“, bez vás všech to prostě nejde. Neváhejte a přijďte - jsme tu pro vás.
Hana Böhmová

Zpracování dotazníků - sociální služby v obci
Jistě si vzpomínáte, že v průběhu tohoto roku proběhla v obci
dotazníková kampaň, které se ujala sociální komise rady obce a kterou
organizovali zástupci Městského úřadu Dvůr Králové n. L. ve spolupráci
se sdružením JOB a Terra nostra o. p. s. Nyní vám přinášíme výsledky
tohoto průzkumu, které poslouží, jak organizátoři doufají, k lepšímu a
adresnějšímu směřování sociálních služeb.
V době provádění průzkumu žilo v obci Choustníkovo Hradiště 591 stálých obyvatel
a z toho 458 oprávněných voličů. V dotazníkovém šetření, které se týkalo sociálních
služeb, bylo celkem vráceno 56 vyplněných dotazníků, to znamená, že odpovědělo 9,48%
všech obyvatel obce a 12,23% oprávněných voličů.

Vyhodnocení
Otázka: Využíváte vy nebo někdo z vašich
blízkých v současné době nějakou sociální
službu?
ANO – NE
Jakou?
6 respondentů (tj. 10,7%) uvedlo, že takovou službu
využívají.
48 respondentů (tj. 85,7%) uvedlo opak.
2 respondenti (tj. 3,6%) tuto otázku nezodpověděli.

Využíváte Vy nebo někdo z Vašich blízkých
některou sociální službu?

4%

11%
Ano, využívám
Ne, nevyužívám
Neuvedeno

85%
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Otázka: Kterým skupinám obyvatel ve Vaší obci by se mělo v sociálních službách věnovat
více pozornosti?
Z dotazníku vyplývá, že nejvíce pozornosti by se mělo
v obtížně životní situaci a rodinám s postiženými dětmi.
Skupiny
Rodiny s postiženými dětmi
Sociálně slabé rodiny
Neorganizovaná mládež 12 – 18 let
Mládež s postižením
Dospělí lidé postižením
Uživatelé drog
Senioři
Osoby v obtížné životní situaci
Žádné
Jiné
Celkem

věnovat

seniorům,

Počet odpovědí
33
30
16
23
25
5
37
29
1
2
201

osobám

Procento
16,41%
14,93%
7,96%
11,44%
12,44%
2,49%
18,41%
14,43%
0,49%
0,99%
100%

* V této otázce mohli respondenti uvést více možností, proto počet odpovědí výrazně převyšuje počet
respondentů

Otázka: Máte přehled o tom, jaké
sociální služby jsou ve Vaší obci
poskytovány? ANO – NE. Jaké?

Máte přehled o tom, jaké sociální služby jsou ve Vaší obci
poskytovány?

2%
15 respondentů (tj. 26,78%) odpovědělo,
že má přehled o poskytovaných sociálních
službách v obci.
40 respondentů (tj. 71,43%) uvedlo opak.
1 respondent (tj. 1,79%) tuto otázku
nezodpověděl.

27%
Ano, mám
Ne, nemám
Neuvedeno

71%

Otázka: Chybí ve Vaší obci některé
sociální služby? ANO – NE
Jaké?
40 respondentů (tj. 71,43%) uvedlo, že
v obci chybí některé sociální služby.
9 respondentů (tj. 16,07%) uvedlo, že
v obci nechybí žádné sociální služby.
7 respondentů (tj. 12,5%) tuto otázku
nezodpověděli.

Chybí ve Vaší obci některé sociální služby?

13%
16%

Ano, chybí
Ne, nechybí
Neuvedeno
71%

Při specifikaci konkrétních chybějících sociálních služeb bylo zjištěno následující:
- 6 respondentů uvedlo, že v obci chybí pečovatelská služba
- 4 respondenti uvedli, že chybí všechny služby
- vždy dva respondenti uvedli, že chybí domovy a penziony; kluby důchodců
- vždy jeden respondent uvedl, že chybí chráněné bydlení; porady
- ve 3 případech byly jiné odpovědi
Otázka: Respondenti měli čísly 1 – 9 ohodnotit devět sociálních služeb podle významu,
který jim přikládají. (1 vyjadřuje největší význam, 9 nejmenší)
Tuto otázku zodpovědělo celkem 53 respondentů
Hodnocení významu sociálních služeb
Umístění v pobytovém zařízení (domov důchodců, ústav sociální péče aj.)
Poskytování služeb v domácím prostředí (peč. služba, osobní asistence aj.)
Zajištění denních služeb s návratem do domácího prostředí (stacionář, domovinky, aj.)

Průměrná známka
2,32
2,00
3,19
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Dočasná pomoc pro osobu, která se stará o osobu blízkou (respitní péče aj.)
Zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby bez vlastního bydlení (azylové domy, domy
na půli cesty, aj.)
Poradenství a odborná činnost pro lidi v akutní krizi (poradny, linky důvěry aj.)

3,68
3,96
4,17

Práce s neorganizovanou nebo ohroženou mládeží (streetwork)

4,70

Služby pro drogově závislé (kontaktní centra, terénní programy)

5,11

Podpora lidí sociálně či zdravotně handicapovaných v hledání a udržení si zaměstnání

3,08

Z celkového počtu
nezodpověděli.

respondentů

bylo

34

žen

a

20

mužů,

2

respondenti

tuto

otázku

Hana Böhmová dle vyhodnocení dotazníků spol. Terra nostra – malebný kraj, o.p.s.

Požární ochrana obce
Jistě jste v listopadu a v prosinci zaznamenali několik požárních poplachů, o
kterých nepřeslechutelně informovala siréna umístěná na obecním úřadě. Jednalo se o
několik po sobě jdoucích námětových cvičeních tj. například nácvik evakuace školy,
nácvik dálkové dopravy vody nebo nácvik likvidace požáru. Ačkoliv se tyto poplachy
mnohdy uskutečnily v pracovních dnech a v pracovní době, sbor našich dobrovolných
hasičů i s naším vozidlem byl vždy na místě v čas a velmi dobře tak splnil svou
povinnost.
Naše požární vozidlo, která má za sebou již desetiletí služby díky pravidelné
údržbě našimi hasiči také úspěšně prošlo každoroční technickou prohlídkou a na přelomu
roku byla provedena výměna jeho výfuku.
Hana Böhmová

Novoroční pozdrav
Ještě jsme plni dojmů a zážitků z krásného léta a podzimu. Až na poslední chvíli
nám počasí stačilo připomenout, že je tu čas vánoční a že se kvapem blížíme k novému
roku. Tak přemýšlíme o tom, co jsme letos nestihli a co nás příští rok čeká. Všichni
sledujeme převratné změny v životě celé společnosti. Nemohu se zbavit dojmu, že čas
začíná letět stále rychlejším tempem a že se ho nějak nedostává na opravdu důležité
věci. Ani nový rok nám asi nepřinese do života příliš klidu a jistoty. S obavami i
nadějemi vzhlížíme k zlomovému okamžiku naší vlasti, kterým je zcela jistě vstup do
Evropské unie. Změny, změny a zase změny - to je heslo posledních několika let, a to
je jistě nápor na psychickou pohodu nejen mě ale také vás. A tak doufám a ze srdce si
přeji, že jste vánoční svátky prožili se svou rodinou v klidu a pohodlí, zpomalili
jste hektické tempo a nabrali mnoho sil, optimismu a odhodlání poprat se i s rokem
2004. Vždyť spousta věcí je v našich rukou a je také jen na nás, jak si s nimi sami
poradíme.
Myslím, že za zastupitelstvo naší obce i za sebe mohu slíbit, že se dále budeme
snažit o to, aby se v naší obci žilo dobře. Proto mi dovolte, abych vám všem, kteří
právě pročítáte náš Hradišťský zpravodaj, popřál do nového roku 2004 hodně zdraví,
štěstí a optimismu. Ať se vám splní všechna přání, ve vašich rodinách vládne pohoda a
v zaměstnání i podnikání vám jde práce od ruky. To vše vám do nového roku přeje váš
starosta.
Vratislav Vopálka

K bývalému hrobu
„K bývalému hrobu“ - tak nás vedou směrové tabule nad obcí k místu, kde na konci
války došlo k vraždění vězňů, kteří byli zařazeni do pěšího přesunu, který je znám pod
pojmem „pochod smrti“. Toto pietní místo naše obec označila, aby se případní
návštěvníci mohli poklonit památce zavražděných vězňů.
V loňském roce vzešel z rady obce návrh, aby se děti z naší školy zúčastnily
úklidu tohoto místa. Po předchozí prohlídce, kterou provedl starosta s ředitelkou
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školy Mgr. Durecovou, bylo rozhodnuto, že do těchto míst nelze děti z hygienických
důvodů pustit natož, aby zde prováděly jakýkoliv úklid. Příchod k bývalému hrobu totiž
slouží jako skládka a WC pro ty, kteří na příhodném místě mohou zastavit. Ani pro nás
dospělé by nebylo příjemné úklid tohoto místa provádět.
Je ostudou, že toto místo je takto zhanobené. Máme za to, že stávající stav není
dílem našich občanů. Avšak je zcela jisté, že je na nás, takovému počínání zabránit.
Zvažujeme možnost umístění zařízení, které by zabránilo především na přilehlém můstku
automobilistům zastavit, aby nemohlo docházet k tomu, co se nyní děje. Ani toto nebude
jednoduché, protože při stavbě závory apod. je nutno dodržet mnoho právních předpisů.
Vratislav Vopálka, Jaroslav Hloušek

Úklid chodníků v obci
Touto cestou chceme jen připomenout, že uklízet chodníky přilehlé k jednotlivým
nemovitostem přísluší vlastníkům těchto nemovitostí. Víme, že většinou jsou chodníky
uklizené. Přesto tuto povinnost připomínáme, neboť jsou stále některé části chodníků
neuklizené. Věříme, že tato připomínka postačí k tomu, aby se situace zlepšila.
Vratislav Vopálka, Jaroslav Hloušek

================================================================================================
Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými články
přispěli: Mgr. Iljana Durecová, Mgr. Jaroslav Balcar, Ladislava Sýkorová, Drábek Jiří, Aleš Dohnal,
Vratislav Vopálka, Jaroslav Hloušek a Hana Böhmová. U článku „Zpracování dotazníků - sociální služby“ bylo
použito vyhodnocení dotazníků vypracované spol. Terra nostra - malebný kraj, o. p. s.
Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích
odpovídají autoři.
Uzávěrka 5. ledna 2004

