Hradišťský
Zpravodaj
vydání srpen 2006

V srpnovém vydání jsme pro vás připravili:
Veřejně přístupný internet v knihovně zdarma (hledáme knihovníka)
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Veřejně přístupný internet v knihovně zdarma
Na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s Královéhradeckým krajem obdržela naše obec
bezplatně nové počítačové vybavení do obecní knihovny, které bude sloužit k veřejnému a
bezplatnému přístupu k internetu. Toto počítačové vybavení zahrnuje nejen počítač, ale
také multifunkční zařízení: tiskárnu - kopírku - skener.
V současné době čekáme, až odborná firma v souladu se smlouvou o výpůjčce provede
zapojení počítače, což by se mělo stát ve velmi blízké době, nejpozději však do 31. 12.
2006.
Současná provozní doba knihovny je každé pondělí od 15:30 do 17:30 mimo svátky a
školní prázdniny a je tedy zřejmé, že aby mohla být tato nová služba efektivně využívána,
vyžádá si to rozšíření provozní doby knihovny, a proto

Obec Choustníkovo Hradiště vypisuje výběrové řízení na knihovníka (knihovnici),
který by kromě výpůjčky knih a časopisů zajišťoval odbornou pomoc a dohled nad veřejně
přístupným internetem a zajišťoval bezproblémový provoz a běžnou údržbu počítačové
techniky.
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Vaše nabídky, ve kterých uvedete:
-

-

své jméno, příjmení, telefonní nebo jiný kontakt
své kvalifikační předpoklady
(popis praxe v práci s počítači a internetem)
návrh otevírací doby knihovny
(knihovna s veřejným internetem by měla být otevřena s píše v
odpoledních a večerních hodinách nebo o víkendech; otevírací doba se
přizpůsobí možnostem knihovníka)
finanční požadavky (nejlépe Kč/hod) a navrhovaný termín nástupu
případně i návrhy na další rozšíření služeb knihovny, které byste
realizovali

zasílejte na Obecní úřad v Choustníkově Hradiště, Choustníkovo Hradiště č. p. 102,
544 42, nebo na e-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz

do 12. září 2006.
Hana Böhmová

Naše obec vyšla vstříc
humanitární sbírku ošacení:
➢
➢
➢
➢

Diakonii

Broumov

a

na

její

žádost

se

rozhodla

uspořádat

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: ledničky,
kočárky, které se transportem znehodnotí.

televize,

nábytek,

počítače

a

dětské

Předměty do sbírky zabalte prosím do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Přebírat je bude paní Jiřina Volfová

Bližší informace ke sbírce vám podá dispečink Diakonie Broumov na tel.: 224 316 800,
603 411 219. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou
těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org.
Předem děkujeme!
Hana Böhmová

Jak se naší obce dotkne financování plynofikace
Stavbu plynofikace nejde v posledních týdnech přehlédnout a dotýká se života v celé
obci. Nesmíme však zapomenout na to, že se i po skončení výstavby, a to po několik
dalších let, nepřestane naší obce dotýkat. Máme na mysli především oblast rozpočtu. Aby
bylo možné stavbu ufinancovat a zároveň bylo zřejmé, že se jedná o akci, o kterou má
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většina obyvatel zájem, byla stanovena hranice osmdesátiprocentního zájmu o výstavbu
přípojek, které bylo úspěšně dosaženo. Ostatně jen v naší obci projevilo zájem o
vybudování plynovodní přípojky 140 budoucích odběratelů ze 172 plánovaných tj. 81,4 %.
Tento vysoký zájem o plynofikaci byl také důvodem, který zastupitelstva všech členských
obcí přesvědčil, že stojí za to, jít do toho.
Od samého začátku jsme nezastírali, že se jedná o akci na hranici našich finančních
možností. Tedy, že se jedná o akci, která velmi zásadně ovlivní rozvoj naší obce v
následujících letech. Náš podíl na plynofikaci činí 40 %. Vzhledem k tomu, že stavba je v
současné době ve zrodu a nejsou tudíž dosud méněpráce a vícepráce uzavřeny, lze výši
tohoto podílu pouze odhadovat mezi sedmi a osmi milióny. Tyto finanční prostředky naše
obec nemá k dispozici, a proto na základě Dohody o financování plynofikace, kterou
schválila zastupitelstva všech členských obcí, zajistil svazek obcí k úhradě tohoto
našeho členského podílu úvěr ve výši sedmi miliónů. Tento úvěr bude formou dotací naše
obec splácet.
Úvěrová smlouva bude nastavena tak, aby splátky úvěru včetně úroků z úvěru činily
lineárně Kč 700 000,-- ročně. Za těchto okolností je doba splatnosti úvěru odhadována na
dvanáct let, tj. na tři volební období. Vzhledem k tomu, že náš rozpočet umožňoval v
průměru použít na mimořádné výdaje cca 900 000,-- až 1 000 000,-- ročně, je zřejmé, že
investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace či opravy budou po tuto dobu omezeny. V
žádném případě však splácení úvěru neomezí běžné každoroční výdaje obce. Situaci bohužel
nenahrává skutečnost, že poslední daňové úpravy, které předcházely volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, značně zasáhly i do našeho rozpočtu, a to poklesem daňových
příjmů - zejména u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. Pravděpodobně nás
poslanci o tomto dopadu daňových reforem opomněli informovat.
Za tento úvěr nebude naše obec ručit majetkem, ale budoucími rozpočtovými příjmy
tzn. v případě, že by došlo k nejhoršímu a nebyli bychom schopni úvěr splácet, obstavila
by banka některé z našich daňových příjmů, které by místo na náš účet plynuly přímo ve
prospěch banky. Za této situace by nebyla činnost obce zcela ochromena, ale pouze
omezena. Nicméně toto je nejhorší pesimistický předpoklad. V každém případě, pokud by
došlo k potížím, bude přednostně jednáno o úpravě splátkového kalendáře.
Hana Böhmová

Volby do Poslanecké sněmovny PČR - volební chyba
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se v naší obci konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Během těchto voleb se nám bohužel podařilo udělat chybu a do
okrskové volební komise jmenovat paní Marii Blažkovou, která zároveň kandidovala za
stranu Nezávislí demokraté Vladimíra Želeného, což zákon o volbách neumožňuje.
Vzhledem k tomu, že se o této události objevilo mnoho zpráv,
které ne vždy podávaly ověřené a tedy pravdivé informace, příkladem je
například článek v jednom z pátečních vydání (7.7.2006) Krkonošských
novin, rozhodli jsme se uvést věci na pravou míru.
U inkriminovaného článku v Krkonošských novinách bychom se však
rádi zastavili. V tomto článku bylo mimo jiné uvedeno „...jeden z obecních radních se
domnívá, že mohlo dojít k trestnému činu maření voleb a zneužití pravomoci veřejného
činitele. Obrátil se proto na okresní státní zastupitelství v Trutnově s podnětem k
prošetření.“ Tato zcela nepravdivá informace členy rady doslova šokovala, a proto pozvali
na jednání rady autora článku pana Bedřicha Machka, který zde konstatoval, že si tuto
informaci, kterou mu sdělil nejmenovaný občan, neověřoval a jako omluvu přislíbil
zveřejnit článek uvádějící vše na pravou míru. Bohužel se tak stalo ve středečním vydání
Krkonošských novin, které není tak čtené, jako to páteční.
Ale zpět k samotným volbám. Na základě telefonického podnětu nám neznámého
volajícího z Choustníkova Hradiště nás téměř v zápětí po otevření volební místnosti na
naši chybu upozornila pracovnice Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Starosta obce
na toto zjištění okamžitě reagoval, paní Blažkovou z funkce odvolal a na její místo
jmenoval pana Stanislava Kuříka. Vše bylo napraveno již v 15:15 tj. za hodinu a čtvrt po
otevření volební místnosti. Pracovníci Královéhradeckého kraje, kteří se osobně dostavili
ve večerních hodinách, již pouze konstatovali, že je vše v pořádku.
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Považujeme za velmi důležité zdůraznit, že tato chyba nebyla chybou úmyslnou, ale
jednalo se o běžné lidské selhání, což všichni zúčastnění pochopili. Zájem o členství v
okrskové volební komisi je totiž vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení této práce
mizivý, a tak se složení této komise v průběhu let téměř nemění. Bohužel jsme si
neuvědomili důsledky toho, že jedna z jejich dlouholetých členek kandiduje za politickou
stranu, což pro nás bylo novinkou.
Přesto se Ing. Ivo Seneta domnívá, že bylo naším úmyslem ovlivnit výsledek voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v této věci podal cca dva měsíce po ukončení voleb
trestní oznámení. Snad není nutné dodávat, že k ovlivnění volebních výsledků v žádném
případě nedošlo. Ve světle konfliktní povahy pana Senety, která starostu obce vedla
dokonce k podání návrhu na projednání přestupku spočívajícím v urážce a ublížení na cti,
se lze domnívat, že se jedná spíše o účelové úsilí jak poškodit obec a její
představitele, než o zájem uvědomělého občana o správný průběh voleb.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Okrsky

Kód

celk.

zpr.

1

1

v%
100.00

Název strany

Voliči
v sezn.

Vydané
obálky

Vol.
účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

%
plat.
hlasů

464

240

51.72

240

240

100.00

Platné
hlasy
celk.

Kód

Název strany

v%

Platné
hlasy
celk.

v%

1

Strana zdravého rozumu

2

0.83

14

Pravý Blok

2

0.83

3

Balbínova poetická strana

1

0.41

15

4 VIZE-www.4vize.cz

2

0.83

5

Právo a Spravedlnost

0

0.00

18

Strana zelených

14

5.83

6

NEZÁVISLÍ

1

0.41

20

Komunistická str.Čech a Moravy

40

16.66

8

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

21

Koalice pro Českou republiku

1

0.41

9

Občanská demokratická strana

64

26.66

22

Národní strana

2

0.83

10

Česká str.sociálně demokrat.

83

34.58

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

17

7.08

11

SNK Evropští demokraté

3

1.25

25

NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)

7

2.91

12

Unie svobody-Demokratická unie

1

0.41

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

0

0.00

Rada obce Choustníkovo Hradiště, Hana Böhmová

Stravování seniorů ve školní jídelně
Během školních prázdnin bylo v kuchyni školní jídelny
instalováno v souladu s hygienickými předpisy odsávání par,
které si vyžádalo i další drobné úpravy v uspořádání
kuchyně, na elektroinstalaci a na rozvodech vody, takže
celá investice přesáhla Kč 100 000,--.
Bohužel od nového školního roku poklesne počet žáků v
základní škole i dětí v mateřské škole, což se samozřejmě
odrazí na snížení počtu strávníků a tím i na snížení
prostředků,
které
školský
úřad
poskytne
na
platy
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zaměstnanců školní jídelny. Aby mohla být za této situace ve školní kuchyni zachována
jedna kuchařka na plný úvazek a jedna na částečný, což je podmínka pro zachování vaření
obědů cizím strávníkům, rozhodla se obec ve spolupráci s příspěvkovou organizací zvýšit
cenu oběda pro seniory na Kč 35,--.

Toto stravné pokrývá pouze náklady na nákup potravin a mzdy, ostatní režijní výdaje
jsou hrazeny z dotace obce.
Vzhledem ke snížení počtu dětských strávníků se uvolnila kapacita školní jídelny, a
proto

Hana Böhmová

Setkání důchodců ve Vlčkovicích v Podkrkonoší
Již se stalo tradicí, že Obecní úřad Choustníkovo Hradiště připravuje ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Vlčkovicích v Podkrkonoší setkání důchodců z obou obcí, které se koná
vždy ve Vlčkovicích, kde je pro tak hojně navštěvovanou akci odpovídající sál.
Samozřejmě, že rádi vítáme také občany z Kuksu a Stanovic.
Na uspořádání letošního setkání jsme sice požádali o dotaci Královéhradecký kraj,
abychom mohli objednat finančně náročnější program, ale nebylo nám pro velký zájem o tyto
dotace vyhověno. Přesto věříme, že se nám i tentokrát podaří přilákat vás na zajímavé a
populární hosty.

Na letošní setkání, které se uskuteční
v pátek 3. listopadu 2006,
jsme pozvali zpěváky Petru Černockou a Jiřího Štědroně.
Na kytaru bude hrát Jiří Pracný.
Po vystoupení hostů bude podáno malé občerstvení, po kterém si jistě rádi zatančíte
a zazpíváte při pěkné dechovce. Naše obce jsou si velice blízké, dobře se znáte, a tak si
jistě budete mít i o čem povídat nebo na co vzpomínat.
Pro nás, kteří setkání připravujeme je odměnou a motivací váš každoroční velký zájem
o tuto akci a věříme, že nás ani tentokrát nezklamete a vezmete s sebou i ty, kteří v
minulých letech váhali. Autobusová doprava z Choustníkova Hradiště bude opět kyvadlově
zajištěna, a tak nemusíte mít starosti s cestou tam ani zpět.
Takže nashledanou ve Vlčkovicích v Podkrkonoší.
Vratislav Vopálka, Hana Böhmová

Kdo se těší do školy?
My učitelky doufáme, že všichni.
S rozpaky a nejistotou přijdou jistě noví školáčci - prvňáčci. Letos jich bude šest
- pět šikovných děvčátek a jeden švarný mládenec. Až najdou na lavicích všechno, co jsme
pro ně připravili, jistě brzy ostych ztratí. Možná i proto, že prostředí školy dobře
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znají. S převážnou většinou dětí jsme se pravidelně každou středu setkávali při akci
„Patříme k sobě“. Pro toho, kdo zapomněl, jen lehké připomenutí. Střídavě si paní
ředitelka Durecová a paní učitelka Baudyšová braly po celý školní rok předškoláky do
svých tříd a celou hodinu s nimi zábavnou formou pracovaly tak, aby si na styl práce lépe
a rychleji zvykli. V prvním pololetí chodilo všech čtrnáct šikovných dětí, po zápisu do
1. třídy jen ti, kteří budou navštěvovat naši základní školu. Moc velká škoda těch
ostatních.
Milí rodiče prvňáčků, nezapomeňte si během měsíce září vyzvednout v ředitelně školy
žádost o příspěvek na školní pomůcky, tzv. „pastelkovné“, která vám poskytla bývalá
vláda.
1. a 3. ročník bude učit paní ředitelka Durecová, 4. a 5. ročník paní učitelka
Baudyšová. Ve školní družině se o vaše děti postará paní vychovatelka Filipi a paní
Vosátková.
Prázdniny skončí i v mateřské škole a od 4. září nastoupí i několik nových dětí.
Doufám, že i ony se v kolektivu dobře zadaptují a budou se zde cítit dobře. Tento rok
bude naši školku navštěvovat osmnáct dětí. Z důvodu menšího počtu dětí byl skončen
pracovní poměr s paní Hanou Sommerovou, která nastoupila od 1. 8. v mateřské škole Žireč.
Za celou naši organizaci jsem jí poděkovala za práci, které jsem si vážila a předala jí
květiny.
V dopoledních hodinách se bude o vaše děti starat paní učitelka Pištová, odpolední
péči zajistí paní Vaníčková, po dobu její nemoci paní učitelka Varáčková, bývalá
ředitelka ze Žirče. Rozsah ranní a odpolední péče zajistíme podle potřeb vás, rodičů.
O dobrý pocit v bříškách se budou nadále starat paní Blažková a paní Čížková.

Tak nezapomeňte: do školy se nastupuje 4. září !!!
P.S.: Škola bude otevřená od 7 hod.
Mgr. Iljana Durecová, ředitelka školy

Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
I v letošním roce zveme všechny zahrádkáře, pěstitele,
tradiční zájezd na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic v sobotu

kutily

a

chovatele

na

Účastnický poplatek:
Kč 100,-za osobu s trvalým bydlištěm v Choustníkově Hradišti
Kč 150,-za osobu pro ostatní občany
Odjezd bude z autobusové zastávky v Choustníkově Hradišti v 6:30 hodin. Přihlásit se
můžete zaplacením účastnického poplatku na Obecním úřadu v Choustníkově Hradišti.
Volných je cca 40 míst a upřednostněni budou místní občané. V případě velkého zájmu
bude objednán ještě jeden autobus. Naopak v případě, že nebude alespoň 25 zájemců, zájezd
bude zrušen.
Hana Böhmová

Kulturní akce pro děti
Během školního roku 2005/2006 jsme uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku s čerty a
s představením „Vánoční pohádka“. V březnu se konal Dětský karneval se soutěžemi a
občerstvením, na který ve večerních hodinách navázala Diskotéka „pro všechny generace“,
jíž se zúčastnily „vyspělejší“ děti bez horního věkového omezení - tedy od 15 let výše. V
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dubnu nechybělo tradiční pálení čarodějnic u rybníků v „Gruntu“ s lampiónovým průvodem,
opékáním špekáčků a hlavně s ohněm pod dozorem hasičů. Dospělé děti potom až do rána
bavila živá hudba. Na začátku června nesměl chybět Dětský den. Děti si mohly vyzkoušet
různé soutěže a dovednosti, za které dostávaly poukázky a podle počtu si je měnily za
odměny.
Akce měly úspěch a bohatou účast a rádi v nich budeme pokračovat. Těšíme se na nové
nápady a na spoluúčast při jejich organizování.
za dobrovolné spolupracovníky OÚ Marie Blažková a Hana Čížková

Český svaz žen v Choustníkově Hradišti
Naše místní organizace Českého svazu žen se stará o pořádek nejen na místním
hřbitově, kde pečuje o památník padlých hrdinů, ale v letošním roce jsme uklízely i u
památníku „Špork“ a u dětského hřiště. Nebyl nám lhostejný ani nepořádek u autobusové
zastávky. Asi pět členek staré nánosy a nepořádek nahromadilo na kupy a obecní úřad je na
požádání nechal odvést. Vše jsme důkladně zametly a měly jsme ze své práce radost.
Nechystáme však jenom práci pro své členky, ale i hezká posezení, kde probereme
záležitosti organizační i oddechové. Popovídáme si o různých akcích, probereme zážitky z
dovolených a naše radosti s dětmi a vnoučaty. Výroční členská schůze se vždy uskutečňuje
v restauraci U Milana, kde jsme moc spokojeny jak s obsluhou, tak s výbornou kuchyní,
kterou umíme ocenit jako kuchařky. Scházíme se také k 8. 3. na Mezinárodní den žen, který
si společně oslavíme a starším členkám nad 70 let dáme kytičku. V letošním roce jsme
zajely popřát i naší nejstarší člence, které bude 90 let, paní Kudrové do domova důchodců
do Dvora Králové n. L. Scházíme se také u místního rybníku, vždy si něco dobrého opečeme,
uděláme si hezkou pohodu u ohně, kde si i zazpíváme za doprovodu harmoniky naší nové
členky paní Blanky Krönerové. Jako novou členku jsme v našich řadách přivítaly i paní
Zdenu Škopovou a jsme rády, že je o naši organizaci stále zájem.
Nezapomínáme ani na děti. Na dětský den přispíváme pravidelně částkou Kč 500,--. Je
nám líto, že se nezúčastňujeme této akce, protože nám kdysi náležela organizační pomoc
při opékání pro děti.
Vždy se těšíme na hezká a příjemná setkání.
Za ČSŽ Hana Dušková

Prodej potravin v obci
S lítostí musíme konstatovat, že v květnu tohoto roku byl v naší obci ukončen provoz
prodejny potravin ve vlastnictví JEDNOTY Dvůr Králové n. L., družstva. Byli jsme
informováni o tom, že provozovatele prodejny k tomuto kroku vedly finanční důvody.
Z řad našich občanů jsme často vyzýváni k tomu, abychom s tím něco udělali. Nelze
však než konstatovat, že to není v našich silách. Samotná budova, jak jsme již uvedli,
není naším majetkem a její odkoupení není v současné době realizovatelné. Družstvo
JEDNOTA totiž požaduje za tento objekt zaplatit kupní cenu, kterou nelze s ohledem na náš
rozpočet akceptovat, jednoduše proto, že požadované peníze nemáme. A to nemluvíme o
penězích, které by bylo třeba do budovy rychle investovat vzhledem k jejímu technickému
stavu. Možná i z tohoto důvodu by družstvo JEDNOTA dalo přednost jejímu prodeji před
dalším pronájmem, který však není vyloučen. A aby obec sama vstoupila do nájemního vztahu
a prodejnu potravin provozovala? K tomu nemáme příslušná oprávnění, zkušenosti ani
personální zdroje, bez ohledu na to, že kupní síla zde není dostatečná a provoz by byl
ztrátový. Tyto ztráty by bylo pochopitelně nutné uhradit z rozpočtu obce, což si nemůžeme
dovolit. Ostatně i družstvo JEDNOTA uvádí, že ukončení prodeje potravin je motivováno
nerentabilitou provozu v naší obci. A za to si můžeme sami, protože dáváme přednost
nakupování v supermarketech ve městě.
Za této situace tudíž nemáme možnost ovlivnit zachování prodeje potravin ani
zabránit případnému jinému využití těchto prostor. Zástupci JEDNOTY Dvůr Králové n. L.,
družstvo nás informovali o tom, že je jejich zájmem prodejnu prodat. Z tohoto důvodu nás
požádali o odprodej pozemku pod budovou, který dosud vlastní obec a zastupitelstvo jejich
žádosti dne 28. června 2006 vyhovělo. Předmětem prodeje je skutečně pouze pozemek pod
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budovou samotnou a „předzahrádka“ patřící k prodejně. Ostatní pozemky (před a za
prodejnou) zůstanou v majetku obce a budou veřejně přístupné jako místní komunikace tak,
aby byl zachován přístup na pozemky a k objektům sousedících vlastníků i k prodejně
samotné.
Zástupci JEDNOTY nás ujistili, že bude jejich snahou zajistit obnovení prodeje
potravin v této budově, i když třeba ne v plném rozsahu, jak tomu až donedávna bylo.
Hana Böhmová

Volby do zastupitelstva obce
V pátek 20. října 2006 (od 14:00 do 20:00) a v sobotu 21. října 2006 (od 8:00 do
14:00) se uskuteční volby do našeho zastupitelstva obce. Jako tradičně bude za volební
místnost sloužit kulturní sál v obecním domě č. p. 79.
Zastupitelstvo obce se na svém mimořádném červencovém jednání usneslo, že i v
příštím volebním období se bude zastupitelstvo obce skládat z patnácti členů, což je
minimální počet, aby mohla být ustavena rada obce.
Kandidátní listiny měly být dle zákona o volbách odevzdány do 15. srpna 2006, a tak
dnes již víme, že v naší obci kandidátní listinu sestavilo a řádně odevzdalo pouze
Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“. I v naší obci se ukazuje, že jen velmi málo
místních občanů má zájem (nebo lépe řečeno: je ochotno) věnovat svůj čas a práci ve
prospěch své obce. Dovolte nám tedy, abychom vám představili jednotlivé kandidáty pro
příští volební období:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vratislav Vopálka, 55 let, starosta Obce Choustníkovo Hradiště
Karel Korunka, 56 let, vedoucí provozu Technických služeb města DKnL
Jaroslav Hloušek, 50 let, mechanizátor
Jiří Zechovský, 43 let, obchodní zástupce
MUDr. Jiří Záplata, 37 let, soukromý stomatolog
Libor Meduna, 37 let, řidič
Jiří Hudok, 51 let, přípravář zakázek
Ing. Antonín Krobot, 49 let, soukromý podnikatel
Lenka Dvořáková, 47 let, dělnice
Dana Hudačková, 36 let, ošetřovatelka skotu
Ing. Svatava Koubová, 30 let, referent obchodního oddělení
Jiří Drábek, 27 let, výrobní dělník
Zbyněk Šmíd, 47 let, mechanizátor
Jiřina Volfová, 61 let, starobní důchodce
MUDr. Lubomír Jadrný, 45 let, soukromý gynekolog

Maximální počet kandidátů na kandidátní listině pro našich obec mohl činit 15 osob,
a tak vzhledem k tomu, že se neobjevil žádný konkurenční kandidát ani seskupení, nastala
situace, kdy již nyní můžeme všem výše jmenovaným blahopřát ke zvolení. Přesto uvítáme,
pokud se k volbám v hojném počtu dostavíte. Budete totiž mít možnost svým oblíbeným
kandidátům udělit přednostní hlasy, které se mohou stát vodítkem pro volbu starosty,
místostarosty a členů rady obce.
Hana Böhmová

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“
Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ všem občanům obce Choustníkovo Hradiště
předkládá tento volební program na období let 2006 až 2010. Náš předešlý volební program
se nám podařilo z větší části splnit. Závazky jako výstavba dalšího vodojemu či domovních
čističek u obecních budov, nebyly nakonec realizovány, protože pozbyly během volebního
období na aktuálnosti vlivem vývoje ve spotřebě pitné vody nebo vlivem změn právních
předpisů.
Jednotlivé body programu byly vytyčeny kandidáty a příznivci Sdružení nezávislých
kandidátů „Hradiště“ a jeví se nejen jako reálné, ale také prospěšné pro celou obec.
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Ve volebním období 2006 - 2010:

☺

Budeme průběžně provádět opravy a údržbu komunikací a chodníků ve všech částech obce
a postupně obnovovat povrchy vozovek. Jako členská obec Svazku obcí Plynofikace důsledně
dohlédneme, aby v rámci plynofikace byly kvalitně obnoveny povrchy komunikací a chodníků,
které byly dotčeny či poškozeny výkopovými pracemi.

☺

Budeme věnovat stálou pozornost vodovodnímu řadu, a to nejen jeho provozu, ale
budeme se zabývat také jeho zdokonalováním či prodlužováním (např. k č. p. 11). Provedeme
přípravné projektové práce potřebné k vybudování dalšího vodojemu u stávajícího vodojemu
„U Müllerů“, který zajistí stálé dodávky vody v případě, že vznikne požadavek na zvýšení
odběrů. Vzhledem k současnému stálému poklesu odběrů vody není výstavba vodojemu nutná,
nicméně bude užitečné mít připravené řešení pro případ, že se vyskytnou požadavky na
větší objemy dodávek pitné vody, kterými bude podmíněna například podnikatelská
investiční výstavba v naší obci nebo ve Vlčkovicích v Podkrkonoší.

☺

Budeme i nadále jednat se správcem toků, které protékají obcí a budeme usilovat o
zlepšení stavu břehů a koryt. V případě, že nás k tomu havarijní situace donutí,
například když bude podemletím břehů ohrožena místní komunikace, budeme opravy provádět
na vlastní náklady.

☺
☺

Budeme pečovat o veřejnou zeleň v obci a zejména o novou výsadbu.

Budeme podporovat činnost základní školy, mateřské školy a školní jídelny a budeme
usilovat o zachování jejich provozu.

☺

Budeme věnovat pozornost zachování zdravotní péče v obci a budeme se snažit vytvářet
pro lékařskou praxi příznivé podmínky.

☺

Na úseku sociální péče zabezpečíme
budeme řešit jejich potřeby a problémy.

dotované

stravování

seniorům

a

individuálně

☺

Zachováme a i nadále budeme zefektivňovat a rozšiřovat bezplatný svoz a likvidaci
tříděného odpadu, pololetní svoz nebezpečného a objemného odpadu a roční sběr kovového
šrotu a starého papíru. Budeme zabezpečovat svoz komunálního odpadu a umožníme připojení
k tomuto svozovému systému obce i právnických osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
Budeme chránit životní prostředí a důsledně budeme dbát na dodržování zákona o odpadech.

☺

Budeme podporovat aktivní spolky, sdružení a organizace v obci, podněcovat veřejně
prospěšnou občanskou aktivitu a organizovat kulturní akce.

☺

Budeme pokračovat ve vydávání „Hradišťského zpravodaje“ a průběžně zlepšovat úroveň
internetových stránek obce.

☺

Budeme věnovat pozornost stavu obecních budov, sportovních zařízení, dětského hřiště
a dalšího majetku a provádět jejich základní údržbu. Průběžně v několika etapách budeme
pokračovat v opravách a rekonstrukci budovy č. p. 6 (kabiny). Zaměříme se zejména na
obnovení toalet. U budovy č. p. 42 (MŠ, ŠJ, zdr. stř.) bude provedena oprava přídlažby
obvodového zdiva (zatéká do základů) a bude zrekonstruován (eventuelně modernizován)
vstup do zdravotního střediska.

☺

Budeme zkvalitňovat a rozšiřovat služby obecní knihovny, a to zejména v oblasti
bezplatného veřejného přístupu na internet.

☺

Prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Choustníkovo Hradiště a ve
spolupráci s občanským sdružení Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště budeme
zabezpečovat požární ochranu obce. Průběžně budeme obnovovat a zlepšovat vybavení JSDH a
pokusíme se získat nové požární vozidlo.

☺

Budeme pravidelně žádat o dotace a finanční podporu z programů Královéhradeckého
kraje a ministerstev.

☺

Podle našich finančních možností budeme pokračovat v obnově a výstavbě kanalizačních
řadů v obci. Pokusíme se do vlastnictví obce získat pozemky vhodné k výstavbě centrální
čističky odpadních vod.
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☺

Provedeme zahuštění veřejného osvětlení na nedostatečně osvětlených místech v obci a
nátěr sloupů veřejného osvětlení podél hlavní komunikace Hradec Králové - Trutnov.
Za Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ Vratislav Vopálka; Hana Böhmová

Vodné na 2. pololetí 2006
Jako tradičně i v tomto vydání Hradišťského zpravodaje patří místo kalkulaci vodného
- tentokrát na 2. pololetí 2006. Mnohým možná připadá, že se jedná o složitou a
nezáživnou záležitost. Na druhou stranu vám však dáváme příležitost seznámit se s
podklady, které nás vedli ke stanové ceny vodného na

Cena vodného se tedy nezvyšuje, ačkoliv stále zaznamenáváme pokles odběru vody.
Součástí níže uvedené kalkulace jsou i údaje o skutečných nákladech na pitnou vodu v
roce 2005 (viz. „skutečnost 2005“), ze kterých vyplývá, že obec hospodařila v roce 2005
poprvé se ziskem, a to Kč 0,05 na m3.

Řádek Text
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.
9.

Materiál a náklady na energie
- surová voda celkem
- chemikálie (přímo nekupujeme, náklady na chlór jsou
zahrnuty přímo v ceně služby za provozování vodovodu)
- ostatní materiál (přímo nekupujeme, náklady na
materiál jsou zahrnuty v ceně služby za provozování
vodovodu)
Přímé mzdy Jiří Škop a Hana Böhmová
Ostatní přímé náklady
- odpisy hmotného majetku
- opravy hmotného majetku (přímo nenakupujeme, náklady
na opravy jsou zahrnuty v ceně služby za provozování
vodovodu)
- zdravotní a sociální pojištění placené
zaměstnavatelem (z řádku 2)
- poplatky za vypouštění odpadních vod
- elektrická energie (přímo nehradíme, náklady na
elektrickou energii jsou zahrnuty v ceně služby za
provozování vodovodu)
- nájemné za užívání hmotného majetku
- ostatní (povinné pojištění zaměstnavatele 4,2 promile
z vyměřovacího základu pro sociální pojištění viz.
řádek 2; v roce 2005 zaměření vodovodního řadu
Vlčkovice v Podkrkonoší)
Výrobní režie
- platba za služby provozovateli vodovodu
Správní režie
- poplatky za odběr podzemní vody
- podíl na správní režii obce (poštovné, telefonní
služby, spotřební materiál, elektrická energie)
Poddodávky
Úplné vlastní náklady
Skutečná/předpokládaná spotřeba vody v M3
Kalkulovaná průměrná cena za 1 m3 bez zisku
Zisk z vodného na 1 m3 určený na úhradu ztráty z roku
2003 (110727,14) a z roku 2004 (6229,50) - stav ztrát k
14.6.2006
Ztráta na 1 m3 hrazená z dotace obce Choustníkovo
Hradiště
Cena za 1 m3 vody celkem

0,00 Kč
0,00 Kč

Plán 2006 na
1. pol. 2006
z 24.11.2005
0,00 Kč
0,00 Kč

Plán 2006 na
2. pol. 2006
z 14.6.2006
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

19 760,00 Kč
30 800,00 Kč
0,00 Kč

20 000,00 Kč
7 084,00 Kč
0,00 Kč

20 000,00 Kč
7 084,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

6 917,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

23 883,00 Kč

84,00 Kč

84,00 Kč

Skutečnost
2005

248
248
96
87

083,00
083,00
933,20
800,00

Kč
Kč
Kč
Kč

328
328
95
86

440,00
440,00
600,00
000,00

Kč
Kč
Kč
Kč

328
328
89
79

440,00
440,00
150,00
550,00

Kč
Kč
Kč
Kč

9 133,20 Kč

9 600,00 Kč

9 600,00 Kč

0,00 Kč
395 576,20 Kč

0,00 Kč
451 124,00 Kč

0,00 Kč
444 674,00 Kč

39 775,00

40 000,00

39 000,00

9,95 Kč

11,28 Kč

11,40 Kč

0,05 Kč

0,72 Kč

0,60 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12,00 Kč

12,00 Kč

10,00 Kč

Hana Böhmová
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Nový cestovní pas ČR s biometrickými údaji
Od 1. září 2006 se občanům starším 5 let začnou vydávat cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat (čipem) s biometrickými údaji, který bude umístěný uvnitř
datové stránky pasu. Biometrickými údaji jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o
otiscích prstů. Údaje o zobrazení obličeje budou obsahovat cestovní pasy vydávané od
1. září 2006, oba biometrické údaje cestovní pasy vydávané od května 2008.
O vydání pasu s biometrickými údaji bude možné v České republice požádat u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana tj. v našem případě
na Městském úřadu ve Dvoře Králové n. L. U tohoto úřadu lze rovněž cestovní pas převzít.
Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu činí Kč 600,--, u občanů ve věku
od 5 do 15 let Kč 100,--. Do všech typů cestovních pasů nebude možné od 1. září 2006
zapisovat děti (tj. občany mladší 15ti let).
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po celou dobu v nich
uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě, může cestovat s rodičem i po 1. září 2006,
nejdéle však do dovršení 15ti let věku dítěte.
čerpáno z podkladů Ministerstva financí (Hana Böhmová)

Výstavba hřiště pro míčové hry
V rozpočtu obce na tento rok je plánována výstavba hřiště pro míčové hry, které se
bude nacházet vedle dětského hřiště před prodejnou JEDNOTY. Ačkoliv jsme původně
plánovali, že během zimy a jara vyřídíme příslušné formality, jako je získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, a v létě nebo na podzim začneme stavět, ukázalo se, že
to nebude tak jednoduché.
Je již konec srpna a my
zatím nemáme vydáno ani územní
rozhodnutí. Příčinu lze hledat v
neustále
se
komplikujícím
průběhu
správního
řízení,
protože
se
stále
objevují
chybějící dokumenty, vyjádření,
potvrzení apod., která je k jeho
vyřízení potřeba doložit. A to
nehovoříme o dlouhých lhůtách
vzhledem k trvajícímu přetížení
stavebního úřadu a přitom nelze
říci,
že
by
se
nám
jeho
pracovníci
nesnažili
vyjít
vstříc. Poslední úskalí, které
bylo třeba řešit, spočívalo ve
zjištění, že plánovaný vchod na
hřiště ústil na pozemky, které
jsou
sice
léta
užívány
jako
místní komunikace, ale nebyly ve
vlastnictví obce.
Poděkování zde proto patří
Danielovi
Zelenyjovi
a
Janě
Zelenyjové,
kteří
obci
tyto
pozemky darovali a umožnili nám
tak o krůček postoupit k cíli,
aniž
jsme
museli
pracně
přepracovávat
projektovou
dokumentaci.
V samotném prvopočátku byly
předpokládané
náklady
na
výstavbu
hřiště
plánovány
ve
výši cca Kč 200 000,--, a to
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včetně dokončení oplocení dětského hřiště. Ukazuje se však, že tento předpoklad byl
značně podhodnocený. Kromě finančních úskalí nyní rada obce řeší i dilema, zda na tomto
hřišti místo asfaltu položit umělý trávník. Společnosti, které jsme požádali o cenovou
nabídku na jeho výstavbu, nám totiž umělý trávník shodně doporučovaly, protože asfalt již
z dnešního pohledu na bezpečnost sportovišť není vyhovující.
Nelze tedy než konstatovat, že hřiště se zatím stále nachází pouze na papíře a čeká
nás ještě spousta práce.
Hana Böhmová

Prusko-rakouská válka v roce 1866 - díl 2.
Od 23. června se střetlo několik rakouských a pruských předních stráží u Chrastavy a
Dlouhých Mostů. Již 26. června došlo k první větší srážce u Kuřích Vod. Ve stejný den
večer se bojovalo u Svijan a Prusové obsadili Turnov.
Rakouská Severní armáda mezitím rychle postupovala od Olomouce do východních Čech.
X. armádní sbor podmaršálka Ludvíka von Gablenze vyrazil v časných ranních hodinách
27. června 1866 ze svého postavení mezi Jaroměří a Dubencem směrem k Trutnovu. Jako první
vyrazila brigáda plukovníka Mondla (pěší pluk č. 10 a 24 a 12. prapor polních myslivců).
V 8,30 hod. obsadila Mondlova brigáda výšiny jižně od Města Trutnov – Šibeník,
Janský vrch a Chmelnici. Na její levé křídlo se zařadil 2. dragounský pluk, který
ustupoval ze svého postavení od Královce a Petříkovic před pochodujícím pruským I.
armádním sborem generála Adolfa Bonina. Jeho předvoj pronikl do města v 10 hodin. Okolo
11. hodiny, kdy
byl Trutnov plný Prusů, zaútočil na město 12. prapor polních myslivců
společně s dragouny. Přesilou však byli odraženi. Po 11. hodině dorazil na místo
podmaršálek Gablenz. Ihned nařídil stažení Mondlovy brigády z trutnovských výšin ke
Starému Rokytníku, kde došlo ke spojení se sborovou dělostřeleckou zálohou (13 hod) a
brigádou plukovníka Grivičiče (pěší pluk č. 2 a 23 a 16. prapor polních myslivců). Pruský
generál Bonin v mylném domnění vítězství vydal rozkaz v postupu na Pilníkov.
Po dvou nevydařených čelních útocích Grivičičovy brigády proti levému pruskému
postavení se napotřetí podařilo obchvatem Starého Rokytníku obrátit nepřítele na ústup.
Mezitím už na bojiště dorazila brigáda generála Wimpffena (pěší pluk č. 13 a 58), která
ihned zaútočila za podpory dělostřelců proti trutnovským výšinám. 2. pruská brigáda
stojící v záloze u Chřiblice však útok odrazila. Okolo 17. hodiny dorazila k Novému
Rokytníku poslední rakouská brigáda X. sboru pod velením generála Knebela (pěší pluk č. 1
a 3 a 28. prapor polních myslivců). Ta ihned zaútočila proti Janskému vrchu a celou bitvu
rozhodla. Okolo 18. hodiny byly jižní výšiny nad Trutnovem obsazeny rakouským X. armádním
sborem a dragouni obsadili město. Pruský I. armádní sbor ustoupil až za hranice k Libavě
a Schömbergu.
Ztráty v bitvě u Trutnova činily na rakouské straně 191 důstojníků, 4 596 mužů a 109
koní.
Prusové
ztratili
56
důstojníků, 1 282 mužů a 78
koní.
Ve
stejný
den,
kdy
probíhala bitva u Trutnova se
bojovalo
také
u
Náchoda.
Bitva
se
odehrála
mezi
pruským
V. armádním sborem
generála pěchoty Karla von
Steinmetze
(celkem
28
400
mužů)
a
rakouským
VI.
armádním
sborem
podmaršálka
Viléma barona Ramminga (27
150 mužů). Ten postupoval se
svými
čtyřmi
brigádami
od
Opočna přes Nové Město n. M.
k Šonovu a Provodovu.
V 8,45 hod. rozvinul generálmajor Hertweck své jednotky (41. a 56. pěší pluk
společně s 25. praporem polních myslivců) pod svahy Dobenína a zaútočil z nevýhodného
postavení od Šonova. Postup byl zastaven, ale v tu dobu již brigáda plukovníka Jonáka
(20. a 60. pěší pluk a 14. myslivecký prapor) společně s částí Hertweckovy brigády
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zaútočil severovýchodním směrem na Václavice. Zároveň dorazila na bojiště rakouská
brigáda generálmajora Rosenzweiga (pěší pluk č. 4. a 55. a 17. myslivecký prapor), která
z chodu přešla do útoku a podpořila postupující formace. Prusové, překvapeni mohutným
náporem, ustoupili v celé šíři fronty až za novoměstskou silnici.
V tomto okamžiku dal velitel rakouského VI. sboru rozkaz jízdní brigádě generála
Solmse (4. a 6. kyrysnický pluk) k útoku na dobenínskou pláň, kde se vzápětí odehrálo
krvavé střetnutí s pruskou jízdní brigádou generála Wnucka (4. a 8. dragounský a 1.
hulánský pluk). I přes dvojnásobnou převahu se nepodařilo Prusům rakouské jezdce
rozprášit. Prusové byli nuceni ustoupit k Náchodu.
Kolem poledne však dorazila na bojiště hlavní část pruského V. sboru a tím byla
bitva rozhodnuta. Ani zoufalý útok dalších dvou praporů pěchoty od 9. a 79. pěšího pluku
nezadržel pruský postup, který znamenal ústup rakouských jednotek na čáru Šonov Provodov. Těžkým ztrátám ustupujících formací bylo zabráněno mohutnou dělostřeleckou
palbou čtyřiceti rakouských děl, stojících u Domkova a Klen.
Severně a severovýchodně od Václavic se však v tuto dobu, okolo 14. hodiny, ještě
urputně bojovalo. Plukovník Waldstätten vydal své brigádě (9. a 79. pěší pluk a 6.
myslivecký prapor) rozkaz k útoku na obec Vysokov. Prusové byli postupně z obce
vytlačováni, avšak na rozkaz generála Ramminga boj skončil kolem 16. hodiny všeobecným
ústupem VI. armádního sboru k České Skalici.
Rakouský VI. armádní sbor ztratil v bitvě u Náchoda 234 důstojníků, 5 487 mužů a 432
koní. Pruské ztráty byly 62 důstojníků, 1 060 mužů a 222 koní.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Ing. Radek Teichman

Celý pětidílný seriál týkající se událostí prusko-rakouské války si již nyní můžete
přečíst v historickém okénku na našich internetových stránkách.

Co jsme udělali a dělali ve volebním období 2002-2006
Další volební období 2002-2006 nám v říjnu skončí, a tak je jistě na místě ohlednutí
za naší prací a samozřejmě také poděkování všem členům zastupitelstva, zaměstnancům
obecního úřadu a dobrovolným spolupracovníkům, za odvedenou práci.
V
jsme je
přízeň,
-

celém volebním období jsme zachovali tradici každoročních kulturních akcí, ať již
pořádali ve spolupráci s občany obce, občanskými sdruženími či ve vlastní režii a
kterou jim projevujete, nás velmi těší. Jedná se o:
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY S ČERTY
VÁNOČNÍ KONCERTY V KOSTELE
KARNEVALY PRO DĚTI
ČARODĚJNICE
DĚTSKÉ DNY
ZÁJEZDY NA ZAHRADU ČECH DO LITOMĚŘIC
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ VE VLČKOVICÍCH V PODKRKONOŠÍ
(ve spolupráci s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší)

Kromě těchto již zavedených akcí, jsme od roku 2005 zahájili tradici DISKOTÉKY PRO
VŠECHNY GENERACE, která se koná večer po karnevalu pro děti a je velmi hojně
navštěvována. Od roku 2003 spolupracujeme s Klubem českého pohraničí při pořádání jejich
vlasteneckých setkání u památníku obětí pochodu smrti. Oproti tomu, byla po veřejné
diskusi v roce 2004 zrušena každoroční oslava konce II. světové války, která se nyní bude
konat vždy každých pět let u příležitosti kulatých a půlkulatých výročí. Poprvé jsme
oslavu v novém hávu pořádali v roce 2006 u příležitosti 60. výročí konce II. světové
války. Pietní akt však nikdy neopomíjíme a ve vzpomínku obětí pokládáme k památníku
květinový věnec.
Nesmíme ale zapomenout ani na mimořádné akce, jako byl v roce 2003 úspěšný VÝLET DO
PRAHY. Na tento výlet jsme se pokusili navázat v následujícím roce VÝLETEM DO LIBERCE,
který však musel být pro malý zájem zrušen. S absolutním nezájmem se setkala i naše
letošní iniciativa v podobě ZÁJEZDU NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TŘI MUŠKETÝŘI nebo v roce
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2005 ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC. Nelze než konstatovat, že je velmi těžké trefit se do
nálady a zájmů našich občanů. S nepříliš velkým zájmem se ostatně v roce 2004 nesetkalo
ani divadelní představení DON QUIJOTE DE LA MANCHA, které se konalo v kulturním sále.
Oproti tomu děti přivítaly LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (2004) i HALLOWEENSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
(2003).
Zvláštní poděkování samozřejmě patří všem dobrovolníkům, kteří se na pořádání těchto
akcí velkou měrou podíleli.
V kulturní oblasti nelze zapomenout ani na PERMANENTKY DO ZOO, které jsou zájemcům z
řad občanů obce stále k dispozici na obecním úřadu (v kanceláři účetní - tel.:
499 692 942).
Za zmínku ovšem nestojí pouze kulturní aktivity, ale také akce, které přispěly a
přispívají k rozvoji naší obce. Nebudeme zde rozebírat běžné záležitosti, na které je
vydávána většina rozpočtových prostředků jako je školství, zdravotnictví, vodovodní a
kanalizační síť, veřejné osvětlení, údržba veřejné zeleně, komunikací a obecních budov,
požární ochrana či samotná správa obce. Zmíníme se pouze o tom podstatném:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

byly zřízeny internetové stránky obce (2003)
bylo dokončeno vybavování dětského hřiště (2003-2004)
byly uzavřeny smlouvy o dodávce pitné vody s odběrateli a vodné začalo být
stanovováno na základě kalkulace, čímž bylo účtování vodného uvedeno do souladu s
právními předpisy (2003), provoz vodovodu obce byl předán odborné firmě a proběhla
výměna vodoměrů, protože stávající vodoměry měly již prošlé cejchy (2004)
byly provedeny funkční úpravy vodovodního řadu a vodojemu „U Patlejchů“ (2003)
byla realizována I. etapa rekonstrukce místní komunikace Choustníkovo HradištěGrunt (2003)
byl zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů,
čímž
bylo
odpadové
hospodaření obce uvedeno do souladu s platnými právními předpisy (2004)
pro JSDH Choustníkovo Hradiště jsme získali z armádních zásob vyřazenou hasičskou
stříkačku, kterou jsme po opravách uvedli do provozu (2004-2005)
obec se finančně podílela na posílení el. sítě v „Kohoutovské ulici“, a to
konkrétně na vybudování nové trafostanice a primárního vedení (2004)
byla opravena a rozšířena obecní knihovna (2004)
byla provedena oprava budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice (2004-2005); na
tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
byla provedena oprava „kluboven“ v přízemí obecního domu č. p. 79 (2004); na tuto
akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
byl prodloužen vodovodní řad k pozemkům určeným pro individuální výstavbu rodinných
domů v „Kohoutovské ulici“ (2004-2005)
byl vystavěn kanalizační řad pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních
čističek v „Kohoutovské ulici“ (2004-2005); na tuto akci jsme obdrželi dotaci od
Královéhradeckého kraje
byly provedeny opravy melioračních zdí Kocbeřského potoka ve středu obce (2004 a
2006)
za
vydatné
dobrovolné
pomoci
klubu
sportovců
a
jejich
příznivců
byla
zprovozuschopněna antuková hřiště za poštou a opravena jedna místnost obecního domu
č. p. 6 - „kabiny“ (2004-2006)
byly prodány obecní garáže u bytových domů č. p. 50 a 51 (2005)
byly prodány pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů na konci „Kohoutovské
ulice“ (2005-2006)
byl položen nový asfaltový povrch na 90 m komunikace v části obce „Zátiší“ (2005)
byla provedena nová výsadba veřejné zeleně (2005-2006); na tuto akci jsme obdrželi
dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
byla opravena střecha budovy č. p. 42 - mateřská škola, školní jídelna a zdravotní
středisko (2005); na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje
byl opraven mostek přes Kocbeřský potok před obecním úřadem (2005)
byly opraveny památníky světových válek v obci (2005)
byly opraveny venkovní omítky obecního domu č. p. 79, čímž byla dokončena
rekonstrukce této nemovitosti (2006); na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje
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➢
➢

byly prováděny úpravy ve školní jídelně v návaznosti na stále se zpřísňující
hygienické předpisy (2003-2006); ve školní kuchyni bylo umístěno odsávání par
(2006)
po letech příprav byla Svazkem obcí Plynofikace zahájena výstavba plynofikace, na
které se obec finančně podílí (2006)

Obec ze svého rozpočtu přispívala i na veřejně prospěšnou činnost registrovaných i
neregistrovaných občanských sdružení a spolků, a to:
❖ Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (opravy pomníků na starém
hřbitově u kostela)
❖ Sboru dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště
❖ Sportovnímu klubu Choustníkovo Hradiště
❖ Volnému sdružení cyklistů Choustníkovo Hradiště
❖ Farní charitě Dvůr Králové n. L.
❖ Českému svazu žen Choustníkovo Hradiště
a dalším...
Drobný příspěvek každoročně obdrží také rodiče na nákup potřeb svým novorozeným
občánkům nebo prvňáčkům, kteří navštěvují naši základní školu. Ve školní jídelně se mohou
za dotované ceny stravovat senioři.
Jak se můžete sami přesvědčit, snažili jsme se a samozřejmě se stále snažíme,
vykonat pro naši obec to nejlepší. Rádi bychom udělali více, ale pracujeme s omezenými
finančními prostředky. Nicméně pro výsledek samotný jsou mnohem důležitější než peníze
chuť, elán a radost z vykonané práce, a tak věříme, že nám nebudete ani v příštím
volebním období ubírat sil přílišnou kritikou, ale občas nás potěšíte i poděkováním či
uznáním. Samozřejmě, když si to zasloužíme.
Jana Baudyšová, Hana Böhmová

Turnaj ve volejbale
Dne 20. května 2006 se konal první ročník turnaje trojic v nohejbale o Putovní pohár
obce Choustníkovo Hradiště, který uspořádal Sportovní klub Choustníkovo Hradiště na
antukových hřištích za poštou. Turnaje se zúčastnilo 14 týmů. Bylo připraveno bohaté
občerstvení jak pro účastníky turnaje, tak pro diváky.
Výsledky:

1. místo
2. místo
3. místo

Bílá Třemešná
Sokol Vlčkovice
Žraloci

Hlavním partnerem turnaje byla Obec Choustníkovo Hradiště.
Za podporu děkujeme sponzorům:
Rýcholka, s. r. o.
SIMO-CZ, s. r. o. (www.simo-cz.cz)
EDEN bar Hradec Králové
Prodejna potravin Choustníkovo Hradiště
Podniková prodejna pivovaru Krakonoš
KOKAM, s. r. o.
Motorest Hradišťan
Dostál Josef
Konstantin Nedomlel
Pořadatelé se těší u druhého ročníku ve stejný termín nashledanou.
Za Sportovní klub Choustníkovo Hradiště Radek Hloušek

Dovolená MUDr. Topoľského
MUDr. Martin Topoľský informoval náš obecní úřad, že ve dnech 4. 9. - 14. 9. 2006
bude mít dovolenou. Zastupovat jej bude MUDr. Juraj Rákay, který sídlí v ulici
Rooseveltova 2855 (modrá budova „BOOM“) ve Dvoře Králové n. L.
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Placená inzerce

================================================================================================================
Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými články
přispěli: Mgr. Iljana Durecová, Ing. Radek Teichman, Marie Blažková, Hana Čížková, Hana Dušková, Radek Hloušek,
Vratislav Vopálka a Hana Böhmová.
Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích odpovídají
autoři. Uzávěrka 28. srpna 2006
Příspěvky nám můžete zasílat kdykoliv. Zařadíme je vždy do nejbližšího vydání našeho občasníku. Další zpravodaj
bude vydán pravděpodobně v březnu 2007.
Redakce:
Obecní úřad v Choustníkově Hradišti, č. p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Tel.(starosta): 499 692 941, 725 08 11 96
Tel./fax(účetní): 499 692 942
E-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz
E-podatelna: podatelna.chh@tiscali.cz
www.volny.cz/ch.hrad
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