
 
 
V únorovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme pro vás připravili:  

 

❖ Vodné za 1. pololetí 2008 

❖ Místní poplatek za odpady 

❖ Hřbitov obce 

❖ Posvícenská zábava 

❖ Jubilanti 2007 

❖ Hradišťským kostelem zněla 
krásná hudba 

❖ Pečení perníčků a mikulášské 
odpoledne 

❖ Setkání zástupců obcí se 
slovem „HRAD“ v názvu  

❖ Rychlostní komunikace R11 

❖ Rychlostní radar 

❖ Zeleň v obci 

❖ Obecní dům – grafity 

❖ Pomníky na starém hřbitově 

❖ Sbor dobrovolných hasičů 

❖ Ohlédnutí za cyklistickou 
sezónou 2007 

❖ Kroužek rybářů 

❖ Z činnosti Českého svazu žen 
v naší obci 

❖ Kreativní dílna 

❖ Cvičení žen a dívek 

❖ ZŠ 

❖ Zdražení obědů ve školní 
jídelně 

❖ Logopedická škola 

❖ Evidence obyvatel Obce 
Choustníkovo Hradiště  
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Vodné na 1. pololetí 2008 
 

 

Jako tradičně i v tomto 

vydání Hradišťského 

zpravodaje patří místo 

kalkulaci vodného - tentokrát 

na 1. pololetí 2008. Mnohým 

možná připadá, že se jedná o 

složitou a nezáživnou 

záležitost. Na druhou stranu 

vám však dáváme příležitost 

seznámit se s podklady, které 

nás vedly ke stanoví ceny 

vodného na 
 

. 
 Ke zvýšení ceny vodného 

dochází především z důvodu 

zvýšení DPH z 5% na 9 

% a z důvodů realizace 

plánovaných investic do 

oblasti vodovodních sítí 

v letošním roce 2008. 
 

 Vodné  za 1. polovinu 

roku 2008 bude vybírat pan 

Jiří Škop v průběhu měsíce 

června a za 2. polovinu 

v průběhu měsíce listopadu.  
 

 Dále si vás dovolujeme 

upozornit, že dodávky pitné 

vody probíhají na základě 

smluvního vztahu a je 

povinností odběratele 

nahlásit dodavateli změnu 

jakékoli skutečnosti, která 

může mít vliv na změnu této 

smlouvy (tzn. změna příjmení, 

prodej nemovitosti či převod 

na některého z rodinných  

příslušníků, úmrtí původního 

odběratele apod.). Tyto změny 

nám, prosím, hlaste osobně na 

obecním úřadě. Rádi vám 

připravíme k podpisu změnu 

vaší smlouvy. 

 

 

 
Monika Hanušová 

Místní poplatek za odpady 
 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 

dne 12. prosince 2007 schválilo novu 

vyhlášku o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využití a odstraňování 

komunálních odpadů, která následně vešla 

v platnost 1. ledna 2008. Jedinou zásadní 

změnou oproti vyhlášce minulé je mírné 

zvýšení ceny poplatku z 390,- Kč na 410,-

Kč za rok. Poplatek dále hradí dvě skupiny 

lidí. První skupina jsou fyzické osoby 

s trvalým pobytem v naší obci a druhou 

skupinou jsou vlastníci rekreačních 

objektů, v nichž není nikdo hlášen 

k trvalému pobytu.  

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné 

Řádek Nákladové položky 
Voda pitná 

Kalkulace 
2007 

Kalkulace 2008 

1. Materiál 77042,00 Kč 76000,00 Kč 

1.1 - surová voda podzemní + povrchová 77042,00 Kč 76000,00 Kč 

1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 0,00 Kč 0,00 Kč 

1.3 - chemikálie 0,00 Kč 0,00Kč 

1.4 - ostatní materiál 0,00 Kč 0,00 Kč 

2. Energie 0,00 Kč 0,00Kč 

3. Mzdy 12165,73 Kč 9044,00 Kč 

3.1 - přímé mzdy 4033,00 Kč 1680,00 Kč 

3.2 - ostatní osobní náklady 8132,73 Kč 7364,00 Kč 

4. Ostatní přímé náklady 301350,00 Kč 351530,00 Kč 

4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 

4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,00 Kč 0,00Kč 

4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 

4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,00 Kč 0,00  Kč 

4.5 - ostatní provozní náklady externí 301350,00 Kč 351530,00 Kč 

5. Finanční náklady 0,00Kč 0,00 Kč 

6. Výrobní režie 0,00 Kč 0,00 Kč 

7. Správní režie 22600,00 Kč 22600,00 Kč 

8. Úplné vlastní náklady 413157,73 Kč 459174,00 Kč 

D Voda pitná fakturovaná 38000,00 Kč 38000,00 Kč 

E - z toho domácnosti 22000,00 Kč 22000,00 Kč 

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 10,873 Kč/m3 12,084 Kč/m3 

    

Kalkulovaná cena pro vodné 

Řádek Text 
Voda pitná 

Kalkulace 2007 Kalkulace 2008 

10. Úplné vlastní náklady - ÚVN 413157,73 Kč 459174,00 Kč 

11. Kalkulační zisk 42940,00 Kč 72826,00 Kč 

11.a - podíl z ÚVN 10,393 Kč 15,86 Kč 

11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku 42940,00 Kč 72826,00 Kč 

12. Celkem ÚVN + zisk 456097,73 Kč 532000,00 Kč 

13. Voda fakturovaná  38000,00 Kč 38000,00 Kč 

14. CENA pro vodné, stočné 12,0 Kč/ m3 14,0 Kč/m3 
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Každá fyzická osoba starší 18-ti let 

si hradí poplatek za odpady sama za sebe. 

U osob mladších 18-ti let hradí poplatek 

jeho zákonní zástupci. Poplatek je jako 

vždy splatný ve dvou termínech. První 

polovina poplatku je splatná k 30. květnu 

a druhá polovina je splatná do 30. října. 

V prvním termínu je možno uhradit 

poplatek i v plné výši.  
 

 Osoby starší 75 let hradí 

automaticky pouze polovinu místního 

poplatku. Nárok na tuto úlevu je 

zaevidován automaticky a není třeba ho 

hlásit. I osoby starší 75-let mohou 

využít splatnosti poplatku ve dvou 

splátkách, a to do konce května a konce 

října.  
 

 Dále jsou od placení poplatku 

osvobozeny fyzické osoby nevidomé, 

bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P a osoby, 

které si odpykávají trest odnětí svobody. 

Dále je také osvobozeno každé třetí a 

další dítě v rodině do věku 15-ti let. 

Nárok na toto osvobození je nutno hlásit 

na obecním úřadě prostřednictvím 

připraveného formuláře. 
 

 Povinnost hradit místní poplatek za 

odpady se váže k trvalému pobytu v obci a 

na základě něj automaticky vzniká a 

zaniká. 
 

  Druhou skupinou plátců poplatku 

jsou majitelé rekreační nemovitosti na 

území obce. Ti hradí poplatek ve stejné 

výši formou jedné splátky do konce 

května. Poplatek se hradí za každou 

nemovitost, která je užívána 

k individuální rekreaci.V případě většího 

počtu majitelů u jednoho objektu, se 

hradí poplatek pouze jednou, poplatek je 

však rozdělen rovným dílem mezi všechny 

vlastníky objektu. Vlastníkům rekreační 

nemovitosti vyplývá z vyhlášky povinnost 

nahlásit do 30-ti dnů vznik poplatkové 

povinnosti. 
 

 Jako tomu bylo i v předešlých 

letech, bude i letos obec vybírat místní 

poplatek za odpady, za psy a vodné 

prostřednictvím pověřeného pracovníka 

pana Jiřího Škopa. O blížícím se výběru 

jednotlivých poplatků budete informování 

letáky.  

 

Monika Hanušová 

              

  

Hřbitov obce 
 

To, že se obec o vzhled našeho 

nového hřbitova pečlivě stará, jistě 

zaznamenal každý z jeho návštěvníků. 

V průběhu jarních, letních a podzimních 

měsíců obec zajišťuje pravidelné sekání 

trávy, ale i  úpravu ostatní zeleně. Toto 

však nejsou jediné náklady, které na 

bedra  obce padají. V následující tabulce 

si můžete prohlédnout ty nejvýznamnější 

z nich.  
 

náklady na provoz hřbitova za rok 

kontejner 9 000,- 

sekání trávy 2 250,- 

materiál 2 000,- 

software 3 800,- 

mzdové náklady 1 000,- 

celkem 18 050,- 

   
Nutno dodat, že náklady uvedené 

v tabulce nejsou veškerými náklady obce. 

Do výpočtu nákladů nebyly zahrnuty např. 

náklady za vodu. Stejně tak suma 9 000,-

Kč za kontejner není fixní a záleží na 

reálném množství odpadu, který je 

vyvezen. Pokud porovnáme sumu vybranou na 

poplatku za hrobové místo a částku za 

náklady s provozem hřbitova spojenou, je 

patrné, že výše poplatku je nižší a obec 

provoz hřbitova významně dotuje. Tímto 

problémem se zabývala rada obce na svém 

jednání dne 31. října 2007.  Vzhledem 

k tomu, že obec pronajímá 482 m2 

hrobových míst, vychází cena nájmu za m2 

37,-Kč na rok, za předpokladu, že náklady 

činí 18 000,- Kč (18 000: 482 = cca 37).  

Na základě skutečností  rada obce 

rozhodla, že od roku 2008 bude vybíráno 

za služby spojené s nájmem hrobového 

místa poplatek ve výši 37,-Kč/m2 za rok a 

dále bude vybíráno nájemné ve výši 5,-

Kč/m2 za rok. Cena hrobového místa se 

tedy odvíjí o jeho velikosti (urna 1 m2, 

jednohrob 1,98m2 a dvouhrob 4,4 m2).  
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jednohrob m2 služby za rok 
(na celý hrob) 
1,98 x 37 

služby za 10 let 
1,98 x 37 x 10 

nájemné za rok 
1,98 x 5  

nájemné za 10 
let 
1,98 x 5 x 10 

celkem na 10 let  
732,6 + 99  
(po zaokrouhlení) 

 1,98 73,26 732,6 9,90 99 932,- 

 

dvohrob m2 služby za rok 
(na celý hrob) 
4,4 x 37 

služby za 10 let 
4,4x 37 x 10 

nájemné za rok 
4,4 x 5  

nájemné za 10 
let 
4,4 x 5 x 10 

celkem na 10 let  
1628 + 220 
(po zaokrouhlení) 

 4,4 162,8 1628 22 220 1848,- 
 

 

 Celý poplatek bude hrazen na 

následujících 10 let. Prakticky to 

znamená, že pokud máte nájemné uhrazené 

např. do roku 2010, budete v roce 2010 

vyzvání k zaplacení poplatku na dalších 

10 let a po jeho zaplacení budete vyzváni 

k další platbě až v roce 2020. Dokdy máte 

poplatek uhrazen, vám rádi zodpovíme na 

obecním úřadě.  

 

 Vzhledem k tomu, že v současné době 

se na nás valí zvyšování cen ze všech 

stran, je zvýšení ceny za hrobové místo 

další nepříjemností. Dosavadní ceny za 

hrobová místa byly vybírány od roku 1993 

a každý z vás jistě uzná, že za dobu 15 

let se mnohé změnilo.  

      
       

Posvícenská zábava 

Monika Hanušová

 

Obec Choustníkovo Hradiště by ráda 

v naší obci obnovila tradici posvícenské 

zábavy, a proto uspořádala v sobotu 15. 

září 2007 taneční zábavu zpestřenou 

soutěží v pečení posvícenských koláčů. 

Svůj posvícenský koláč mohl do soutěže 

přihlásit kdokoli. Po dobu dvou dnů 

přijímala vzorky do soutěže tajemnice 

soutěže paní Jiřina Volfová. Soutěž 

probíhala zcela anonymně a tak paní 

Volfová označila každý z donesených 

vzorků soutěžním číslem a informaci o 

tom, který koláč je čí, držela pečlivě 

v tajnosti. Do soutěže se sešlo celkem 

devět vzorků. V den 

konání zábavy se 

sešla pětičlenná 

hodnotící komise 

v tomto složení: 

paní Blanka 

Krönerová, paní 

Květuše Kňákalová, 

pan Jaroslav Šefr, pan Zbyněk Šmíd a  pan 

Jaroslav Hanzl. Bez přítomnosti dalších 

osob se komise pustila do hodnocení nejen 

chuti jednotlivých vzorků, ale i jejich 

vzhledu. Jednotlivé vzorky byly bodově 

ohodnoceny a dle počtu získaných bodů 

bylo následně sestaveno pořadí. 
 

 Posvícenskou zábavu podpořila svým 

štědrým darem pekárna Lično a firma 

Malus, a tak se stoly na posvícenské 

zábavě prohýbaly pod voňavými koláčky a 

čerstvým pečivem. Ten, kdo měl sladkostí 

již dost, se mohl zakousnou do šťavnatých 

jablíček. Ani hodnotící komise neměla 

v břiše dostatečný prostor pro všechny 

soutěžní koláčky, a tak byly zbylé 

soutěžní vzorky nabídnuty účastníkům 

večerní zábavy. O přípravu sálu se 

postarala paní Marie Blažková, Bohuslava 

Šmídová, Ivana Kwiecienová a pan Jaroslav 

Ježo s panem Petrem Kožešníkem. Funkci 

kasy zastala paní Blanka Vojtíšková.  

 

urna m2 služby za rok  
(na celý hrob) 
1 x 37,- 

služby za 10 let 
1 x 37 x 10 

nájemné za rok 
1 x 5 

nájemné za 10 
let 
1 x 5 x 10 

celkem na 10 let  
370 + 50 

 1 37 370 5 50 420,- 
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Zábava se začala pomalu rozbíhat po 

osmé hodině.  Příjemným přerušením bylo 

vyhlášení soutěže o nejchutnější a 

nejhezčí posvícenský koláč. Vyhodnocování 

se ujal předseda hodnotící komise pan 

Šefr spolu s paní Volfovou. Kategorii o 

nejkrásnější koláče vyhrála paní Pavla 

Šmídová. V kategorii nejchutnější 

posvícenský koláč se na 5. a 4. místě 

umístila paní Lenka Dvořáková, na 3. 

místě paní Hana Čížková, na 2. místě paní 

Marie Blažková a první místo získala paní 

Miluše Hanzlová. Výherkyně obdržely věcné 

ceny, které do soutěže věnovala obec. 

Všem účastnicím patří naše upřímné 

poděkování za jejich účast v soutěži a 

výherkyním naše blahopřání. Věříme, že se 

všem účastnicím soutěž líbila a je 

opravdu škoda, že se soutěže nezúčastnilo 

více našich občanek. Snad příští rok to 

bude lepší. Po vyhlášení soutěže se 

naplno rozběhla zábava při hudbě skupiny 

pana Macháčka. O pohoštění se pečlivě 

starali pánové Jaroslav Ježo a Petr 

Kožešník.  
 

 Tak jak bylo málo účastnic 

v soutěži o nejlepší posvícenský koláč, 

tak i večerní zábavu nenavštívilo mnoho 

našich občanů. Přesto, že je to velká 

škoda, nebránil malý počet příchozích 

tomu, aby zábava stála za to.  
 

Vždy je pěkné, když to v obci žije, 

záleží to však hlavně na občanech obce...  

 

        
Monika Hanušová 

Jubilanti 2007 
 
Na druhý listopadový pátek připravil 

Sbor pro občanské záležitosti ve 

spolupráci s obecním úřadem slavnostní 

setkání občanů obce, kteří slaví 

v letošním roce životní jubileum. 

Přestože pozvánku obdrželo 32 občanů, 

sešlo se v sále obecního domu pouze deset 

jubilantů.  
 

Odpolední program zahájila úvodním 

slovem paní Helena Senetová. Děti 

z mateřské i základní školy připravily 

pro jubilanty vystoupení plné písniček, 

básniček a hry na flétnu. Odměnou jim byl 

upřímný úsměv a potlesk přítomných 

oslavenců. Ve svém projevu starosta obce 

poděkoval jubilantům za jejich 

celoživotní práci a popřál jim mnoho 

zdraví i do dalších let. Poté, co dozněla 

slavnostní slova, naplnili jubilanti 

stránku v kronice svými podpisy a po 

přípitku přijali pozvání k malému 

občerstvení. Pěti občanům obce, kteří 

oslavili opravdu významná životní 

jubileum, věnoval starosta obce dárkové 

koše.  
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V průběhu večera využili přítomné 

dámy nabídky paní kosmetičky Ladislavy 

Sýkorové na vylepšení jejich vizáže 

slavnostním líčením. Krásně nalíčené dámy 

společně s přítomnými pány zvěčnili tuto 

slavnostní chvíli na několika společných 

fotografiích. 
 

I přes malou účast oslavenců obecní 

úřad doufá, že se jubilantům setkání 

líbilo a ještě jednou jim přeje hodně 

štěstí, zdraví a sil do dalších let. 

Zároveň obecní úřad děkuje všem, kteří se 

na organizaci setkání účastnili.

 Monika Hanušová 

 

Hradišťským kostelem zněla krásná hudba 
 

V pátek 30. listopadu navečer se 

opakovaně představil komorní sbor Cantus 

amici z Pardubic. Dirigent Miloslav Drahoš 

vybral skladby dvou vynikajících skladatelů 

J. Haydna a W. A. Mozarta. Brilantní soprán 

Blanky Jílkové i sborové skladby doprovodil 

mistrně Václav Uhlíř. Na 90 posluchačů bylo 

spokojeno s dokonalým provedením všech 

skladeb. Je třeba poděkovat starostovi obce 

i celé radě, že se i tento, již 15. úspěšný 

předvánoční koncert, mohl uskutečnit. 

 

Jan Láska 

 

Pečení perníčků a mikulášské odpoledne 
 

Tak jako každý rok, připravila obec 

v prosinci pro děti mikulášské odpoledne. 

A tak se v sobotu 8. prosince ve 14:00 

v sále obecního domu sešlo na padesát 

dětí, které se s chutí a vervou pustily do 

velkého vyrábění. Děti za pomoci paní Jany 

Baudyšové, Marie Blažkové, Hany Čížkové, 

Vlasty Vaníčkové a Ladislavy Sýkorové 

vyráběly a pekly vánoční perníčky 

z pravého perníkového těsta. Pomáhaly i 

ti, kteří přišli s dětmi jako doprovod. 

 

Po upečení následovalo velké zdobení 

a každý z malých šikulů si domů odnesl 

pěkné vlastnoručně vyrobené perníčky. 

 

Nápad s perníčky se všem dětem moc 

líbil. Neméně se však líbilo zdobení 

vánočních svícnů a výroba přáníček. 

Vánoční atmosféru celé akce podtrhl pěkně 

ozdobený vánoční stromek.  
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 Poté, co bylo upečeno a uklizeno, 

navštívila děti Mikulášova družina a 

všechny hodné děti byly za básničku 

odměněny sladkým dárečkem. Naše poděkování 

patří panu Lubomíru Hýblovi, (Mikuláš), 

Vlastičce Vaníčkové (anděl), Petru 

Kožešníkovi mladšímu, Ondrovi Pavlasovi, 

Dianě Červinkové, Jiřímu Hudačkovi a 

Luďkovi Hrnčířovi (čerti). Zvláštní dík 

patří paní Jitce Medunové, která kostýmy 

ošetřuje a k této příležitosti vždy 

zapůjčí,  nesmíme také zapomenout na paní 

Petru Červinkovou, která družinu vždy 

hezky nalíčí. 
 

 Skutečnost, že se odpoledne pro děti 

opravdu vydařilo, zahřála na srdci všechny 

přítomné. Za čas věnovaný náročnému 

programu patří naše poděkování všem 

organizátorkám odpoledne.  
 

 Na závěr ještě připojujeme recept 

paní Jany Baudyšové na perníkové těsto, ze 

kterého děti své perníčky vyráběly. I vy 

si můžete zpříjemnit třeba velikonoční 

svátky výrobou perníků dle následujícího 

receptu. 

 

Perníkové těsto:      Poleva:     

150 g medu       150 g moučkového cukru Třeme, až se  

200 g moučkového cukru    třeme   1 menší bílek vytvoří krásná 

4 lžíce kakaa hladká hmota. 

     

2 vejce         

500 g. hl. mouky 

1 prášek do perníku 

5 g jedlé sody (nemusí být) 

80 g másla (Hery) 
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Z pečlivě prohněteného těsta 

vyválíme pláty 4 mm silné a vykrájíme 

tvary, které klademe na vymaštěný plech 

(nebo plech s pečícím papírem) 

s dostatečnými mezerami od sebe (aby se 

při pečení nespojily). Po vytažení 

z trouby ihned potíráme rozkvedlaným 

vajíčkem.  

 

Monika Hanušová 

 

 

Setkání zástupců obci, které mají podstatné jméno 

„HRAD“ v názvu obce 
 

Obec Choustníkovo Hradiště je členem 

volného sdružení obcí, které mají 

podstatné jméno „HRAD“ v názvu. Sdružení 

bylo založeno v roce 1995 s myšlenkou 

přiblížení představitelů obcí různých 

regionů České republiky k neformálnímu 

předání zkušeností a poznatků v oblasti 

komunální politiky, kultury a sportu. 

Sdružení čítá na 71 členských obcí ze 

všech koutů naší zemně. V loňském roce 

byla naše obec požádána, aby se stala 

pořadatelem pravidelného setkání zástupců 

měst a obcí tohoto sdružení, proto nezbylo 

starostovi než se tohoto úkolu zhostit. 

Toto setkání bylo již třináctým v historii 

sdružení a konalo se 18. a 19. října 2007. 

Zástupce jednotlivých měst a obcí byli 

přivítáni v sále obecního domu v poledne 

prvního dne. Na hosty čekaly propagační 

materiály  firem, kulturních památek okolí 

i obce. Děti ze základní školy připravily 

pod vedením paní učitelky Markéty Hošková 

malou výstavku svých výrobků a pro každého 

účastníka setkání vyrobily dáreček.   
 

Po ubytování v pensionu Doctor se 

hosté posilnili obědem, aby mohli lehce 

proklouznout bohatým programem, který pro 

ně obec připravila. Velmi zajímavým bodem 

programu byla exkurze na kozí farmě 

manželu Skramlíkových v Obci Kohoutov. Pan 

Skramlík všem ochotně ukázal celý provoz 

farmy a zodpověděl všechny dotazy. Je až 

neuvěřitelné s jakou lásku manželé 

Skramlíkovi své početné stádečko kozy 

hnědé krátkosrsté  opečovávají. Po 

prohlídce a farmy pozvali  Skramlíkovi 

naše hosty až domů ke svému stolu, kde na 

ně čekala ochutnávka kozího mléka, 

několika druhů kozího sýra i zeleninovo – 

ovocný salát s kozím sýrem. I přes 

počáteční ostych některých z hostů si 

nakonec všichni moc pochutnali. 
 

 Další zastávkou celé výpravy byl 

Kostel Povýšení sv. Kříže. Zde se naši 

hosté, z úst paní Libuše Rejlové, 

dozvěděli o historii obce. 
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Pozvání pana Jana Lásky přijal 

varhaník pan Tomáš Mervart, který 

přítomným zahrál na varhany. Vzhledem 

k tomu, že mnozí z návštěvníků byli 

z Moravy a křesťanství je jim blízké, 

velice možnost návštěvy našeho kostela 

uvítaly a kostel se jim velice líbil.  
 

Dále naši hosté procházkou obhlédli 

obec a na návsi před obecním úřadem 

absolvovali prohlídku současné i 

historické hasičské techniky z naší i 

okolních obcí. Své naleštěné miláčky sem 

přistavili obce Kuks, Vlčkovice 

v Podkrkonoší a Choustníkovo Hradiště. 

Přestože lze tuto zastávku považovat za 

notu pánského osazenstva, krásu 

historického plně funkčního hasičského 

vozidla typu Mercedes vyrobeného v roce 

1937 z obce Vlčkovice v Podkrkonoší  

ohodnotili i přítomné dámy.   
 

Touto cestou všem obcím a jejich 

hasičům mnohokrát děkujeme za to, že si 

našli čas a svou techniku na tomto setkání 

předvedli.  
 

Večerní prohlídka zámku Kuks byla 

zlatým hřebem večera. Pohled na nasvícený 

zámek je opravdu zážitkem a samotná noční 

prohlídka celého zámku i hrobky měla také 

své čarovné kouzlo. Naši hosté poté 

zasedli v prostorách zámeckého sklepa 

k dřevěným stolů, kde na ně čekala 

ochutnávka vín a výklad od pana 

Rudolfského, který je zakladatel vinic 

v Kuksu.  Večer strávili naši hosté ve 

společnosti hudby v sále kulturního domu. 
 

Na druhý den byla pro účastníky 

setkání připravena prohlídka přehrady Les 

Království. Zde se výpravy ujali 

pracovníci  Povodí Labe a všechny provedli 

po jednotlivých  částech celého vodního 

díla. Kdo se nebál, mohl navštívit i 

útroby samotné hráze. Po této prohlídce se 

všichni přesunuli do sálu obecního domu 

k obědu a slavnostnímu zakončení celého 

setkání. Všichni si setkání pochvalovali.  
 

Uspořádat takové setkání není 

jednoduchým úkolem. Rádi by jsme proto 

tímto poděkovali všem, kteří nám se 

zorganizováním této akce pomohli. Dále 

děkujeme firmě AutoQualt, s. r. o.; 

Vodohospodářské služby RT, s. r. o.; 

Malus, s. r. o.; Pension Doctor, Ing. 

Svatavě Koubové, Městu Dvůr Králové nad 

Labem, Zoologické zahradě Dvůr Králové nad 

Labem, Základní škole Choustníkovo 

Hradiště za jejich finanční i věcné dary.   
 

Velkou pomocí bylo také zapůjčení 

dvou studentek ze Střední školy 

informatiky a služeb Dvůr Králové nad 

Labem, které v rámci praxe pomohly při 

přípravě pokrmů pro naše hosty, zajistily 

slavnostní prostření stolů a především se 

ujaly obsluhy hostů.  
 

Obec pro pořádání této akce 

zapůjčila zdarma sál obecního domu. Aby 

byla informace o pořádání setkání úplná, 

dodáváme, že obec se na pořádání setkání 

podílela pouze zanedbatelnou finanční 

částkou v řádu stokorun.  

 

Ještě jednou děkujeme všem. 

 

      
   Monika Hanušová 
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Rychlostní komunikace R11 
  

Již dlouhá léta je plánována stavba 

rychlostní silnice, která má navázat na 

dálnice k Hradci Králové a pokračovat 

směrem na Jaroměř, dále na Trutnov, 

Královec a dále do Polska. V uplynulých 

dnech obec obdržela materiál, ve kterém 

jsou uvedeny tři varianty trasy této 

budoucí komunikace. S její stavbou se 

podle uvedených údajů má začít v roce 2009 

a dokončení je plánováno na rok 2013. Obec 

byla vyzvána, aby se k vedení trasy také 

vyjádřila. Tuto možnost mají i všichni 

občané obce. Výzva byla zveřejněna na 

úřední desce. 29. ledna projednalo tuto 

záležitost zastupitelstvo obce. To 

jednoznačně prosazuje variantu C, která je 

pro naši obec nejpřijatelnější. V této 

fázi jde zejména o vyjádření ke vztahu 

k životnímu prostředí. Vyjádření obec 

v termínu odeslala spolu s dalšími 

listinami, které byly obci z řad občanů, 

právnických subjektů a firem doručeny. 

Obecní zastupitelstvo se shodlo na tom, že 

bude i nadále podporovat všemi dostupnými 

způsoby trasu komunikace ve variantě C. 

Mapy a písemné materiály jsou k dispozici 

k nahlédnut kdykoli na obecním úřadu. Tak 

jak je uvedeno ve vyvěšeném oznámení na 

úřední desce obecního úřadu (před obchodem 

p. Maršíka).  

 
Vratislav Vopálka 

 

Rychlostní radar 
 

 

Doufáme, že si každý 

občan a to nejen řidič, 

všiml rychlostního 

radaru, který je nově 

umístěn u firmy 

AutoQualt ve směru 

z Trutnova na Jaroměř. Informační 

panel je účinným preventivním zařízením, 

které napomáhá snížení počtu řidičů, kteří 

nerespektují maximální povolenou rychlost 

v daném úseku. Obce, které radar již 

nainstalovaly, mluví o prokazatelném 

snížení rychlosti 

průjezdu vozidel daným 

úsekem a zvýšení bezpečnosti. 

Informační panel informuje přijíždějícího 

řidiče o jeho aktuální rychlosti a působí 

na jeho podvědomí, aby snížil svou 

rychlost pod její povolenou hranici. 

Zakoupení takového radarového zařízení 

není nikterak levnou záležitostí. Radar 

umístěný v naší obci byl pořízen za 

70 000,- Kč. Obec Choustníkovo Hradiště 

pořídila tento radar za finanční pomoci od 

firmy AutoQualt, firmy Malus, a pana MUDr. 

Jadrného a za jejich dary jim mnohokrát 

děkuje.  

 

 Nutno však také dodat, že i přes to, 

že radar má sloužit bezpečnosti, našli se 

již i tací, kteří se pokusili o jeho 

zneškodnění. V průběhu druhého týdne po 

instalaci se zdálo, že radar nefunguje tak 

jak má. Po příjezdu odborné firmy bylo 

zjištěno, že se radar pokusil někdo 

poškodit. Naštěstí se tento pokus obešel 

bez vážnější poruchy a v současné době 

slouží rychlostní radar všem. 

  
Monika Hanušová 

 

 

 

Zeleň v obci 
 

Tak jako loni a předloni se obecní 

zastupitelstvo věnuje i nadále obnově 

zeleně v obci. To však znamená také 

postupně odstraňovat staré dožité stromy. 

V letošním roce bude po pokácení starých 

javorů u školy dokončena výsadba této již 

prořídlé aleje javorů. Na tuto navazuje 

řada kaštanů, pod kterými již třetí rok 

rostou nové javory. Osm z těchto kaštanů 

bude pokáceno, a tím umožníme růst nové  
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výsadbě. Také v parku (u bývalého Šporku) 

budou pokáceny staré a velmi poškozené 

javory a ihned budou nahrazeny novými 

stromy dle doporučení odborníka. 

V minulých letech se nám podařilo získat 

na tuto činnost státní dotace, což velmi 

pomohlo naši zeleň obnovit. I v letošním 

roce jsme podali žádost o finanční 

prostředky na tuto činnost. Přestože na 

dotace není právní nárok, věříme, že se 

nám opět podaří nějaké finance získat. 

Snad ani není třeba připomínat, že tato 

činnost stojí nemalé finanční prostředky. 

Nové parkové úpravy i nové dřeviny nám 

všem zpříjemňují naše prostředí, které je 

také třeba chránit, proto vás všechny 

žádám, věnujte pozornost vysazené zeleni a 

nedovolte její poškozování. Pokud si 

všímáte vašeho okolí, víte, nebo 

překvapeně zjistíte, že téměř na každém 

z nově vysazených stromů hnízdí ptáci a na 

některých stromech je dokonce hnízd 

několik.  
 

 V loňském roce umístila obec několik 

velkých parkových květináčů, které mají 

nejen okrasnou funkci, ale zároveň slouží 

jako zábrana vjezdu motorových vozidel do 

míst, kde je jejich vjezd zakázán a 

nežádoucí. Květináče jsou trvale osázeny 

ozdobnými rostlinami, které přispívají 

k zvelebení veřejných prostranství. Stejně 

jako o novou výsadbu stromů, tak i o tyto  

parkové květináče obec pečuje a doufá, že 

i ony zůstanou i díky občanům obce 

nepoškozovanou ozdobou obce.  
 

 Každý si jistě všiml, že v současné 

době je bolístkou vzhledu obce okolí sochy 

sv. Jana Nepomuckého. Tento stav je 

zapříčiněn stavebními pracemi na 

prodloužení vodovodního řadu k č. p. 11. 

Obec si je tohoto problému vědoma a pro 

jarní měsíce letošního roku si dala za 

úkol nápravu této bolístky. Po dokončení 

prací bude okolí sochy sv. Jana 

Nepomuckého upraveno a doseto trávou. I do 

těchto míst budou umístěny ozdobné parkové 

květináče, které budou bránit vjezdu a 

parkování motorových vozidel na tomto 

významném místě v obci.  

 
          Vratislav Vopálka a Monika Hanušová 

 

Obecní dům – grafity 
 

 

Jistě jste si všimli, že v naší obci 

se také objevilo „umění“ sprejerů. 

Sgrafity byl mimo jiné postižen náš obecní 

dům, jehož fasáda byla opravena a nově 

natřena v roce 2006. Její pěkný vzhled moc 

dlouho nevydržel. Náklady na tuto opravu 

činily 200 000,- Kč.  
 

 Poničení fasády obecního domu bylo 

nahlášeno policii ČR, která celou věc 

prošetřila. Zejména naším šetřením dnes 

známe jména pachatelů. Své umění předvedli 

tři mladiství. Pocházejí ze Dvora Králové 

a také z naší obce. Dle odborného posudku 

firmy, která fasádu v roce 2006 opravila, 

bude oprava poničené fasády stát cca 

5 500,-Kč. Obec bude požadovat uhrazení 

vzniklé škody v plné výši, a proto 

v nejbližší době budou pozvání rodiče 

hříšníků na jednání rady obce.  

 

       

      
Vratislav Vopálka 

 

Pomníky na starém hřbitově 
 

V letošním roce byly dokončeny 

restaurátorské práce na pomníčcích na 

starém hřbitově u kostela Povýšení sv. 

Kříže. O opravy se postaral Komitét pro 

udržování památek z války roku 1866. Tyto 

opravy byly financovány z grantu 

Královehradeckého kraje a z daru od Obce 

Choustníkovo Hradiště. Naše obec se 

podílela částkou 105 760,-Kč. Schwererův 

pomník, Branichův pomník, Kuderův kříž, 

Tachaův pomník, Jüttnerovu stélu, Kubatův 

kříž i pomníček osmi vojáků získaly znovu 

důstojný vzhled.
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Komitét pro udržování památek 

z války roku 1866 se ovšem nestará jen o 

opravu takovýchto artefaktů, ale i o 

propagaci jejich návštěvnosti. A i proto 

zřizuje naučné stezky a cyklotrasy, které 

své návštěvníky provedou minulostí. 

Pomníky na starém hřbitově u kostela 

Povýšení sv. Kříže se staly jednou ze 

zastávek cyklotrasy s názvem „Po stopách 

války roku 1866 na Trutnovsku“ a také 

naučné stezky s názvem „Bitva u Dvora 

Králové nad Labem 29. června 1866“. Jistě 

jste si všimli, že za účelem podání 

informací o dané zastávce, byla  v uličce 

od autobusové zastávky k pensionu Doctor 

umístěna informativní cedule. 
 

Samotná cyklotrasa „Po stopách války 

roku 1866 na Trutnovsku“ navazuje na 

naučnou stezku „Bitva u Dvora Králové nad 

Labem 29. června 1866“. Celková délka 

cyklotrasy je asi 40 km a obsahuje 12 

zastávek. 
 

 Naučná stezka „Bitva u Dvora Králové 

nad Labem 29. června 1866“ začíná 

v Choustníkově Hradišti na starém 

hřbitově“ a končí v Obci Hořiněves na 

bojišti u Hradce Králové. Své návštěvníky 

seznamuje s městem Dvůr Králové nad Labem, 

které bylo svědkem ústupových pouličních 

bojů rakouských jednotek s Prusy. Dále své 

návštěvníky seznamuje s památkami na 

královédvorskou bitvu a s mnohými 

lazarety, které pruská armáda ve městě a 

jeho okolí zřídila. Také i s událostmi 

v Obci Dubenec, kde byl před bitvou u 

Hradce Králové ubytován štáb rakouské 

Severní armády včetně velitele polního 

zbrojmistra Ludvíka Benedeka. Naučná 

stezka měří 29 km a obsahuje 16 zastávek. 

Stezka je určena pro pěší i pro cyklisty, 

její náročnost je definována jako střední 

a dálka absolvování celé trasy je 8 hodin 

pro pěší a 5 hodin pro cyklisty.  
 

Propagační materiály k Naučné stezce 

„Bitva u Dvora Králové 29. června 1866“ a 

k Naučné stezce „Po stopách války roku 

1866 na Trutnovsku“ Vám poskytneme na 

obecním úřadě. Dále je k dispozici brožura 

o všech cyklotrasách a naučných stezkách, 

které Komitét vybudoval. 
 

 Další informace můžete získat na 

internetových stránkách www.1866.cz

 Monika Hanušová 

 

Sbor dobrovolných hasičů  
 

Všichni občané naší obce již ví, že 

obec zakoupila v loňském roce nový 

hasičský vůz. Nákup nového vozu značky 

Škoda 706 RTHP ASC 25 a prodej původní 

Pragy S5T byl zrealizován na podnět dnes 

již bývalého velitele hasičů pana Libora 

Meduny, a pro naše hasiče byl jistojistě 

posunem vpřed. 

 
Původní Praga S5T byla již ve 

špatném technickém stavu a její stav se 

rok od roku zhoršoval. Velkou výhodou je 

fakt, že nový vůz je zároveň cisternou a 

stálá zásoba vody zvyšuje rychlost a 

účinnost případného zásahu při požárech. 

Nový vůz však neslouží jen hasičům, 

potažmo občanům obce, v případě požáru či 

nehody, ale i všem občanům v běžném 

životě. Díky přídavnému vybavení obec 

využívá Škodu 706 RTHP ASC 25 k umývání 

obecních komunikací a k čištění zanesených 

propustků.  
 

  

 

http://www.1866.cz/
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Náklady na pořízení nového vozu 

činily 75 000,-Kč. Pořizovací cena byla 

uhrazena z 25 000,-, které obec získala z 

prodeje staré Pragy, 25 000,-Kč přispělo 

svým darem občanské sdružení hasičů 

Choustníkovo Hradiště a zbylých 25 000,-Kč 

uhradila obec. S pořízením nového vozu 

bylo spojeno ještě několik investic. 

Vzhledem k tomu, že nový vůz je o něco 

větší, vyžádalo si jeho parkování 

v hasičárně úpravu vrat a zbudování opěrné 

zdi u výjezdu.  
 

 Obec v současné době postupně 

osazuje podzemní hydranty modrobílými 

tyčemi pro orientaci hasičů v případě 

potřeby. Je to další krok k zabezpečení 

obce a okolí a proto žádáme všechny, aby 

tyto tyče nepoškozovali či dokonce 

neodstraňovali. Každá z těchto tyčí může 

v případě potřeby ochránit život a majetek 

váš i vašich blízkých.  
 

 Všem hasičům tímto přejeme,aby jim 

nový vůz dobře sloužil, a aby vyjížděl 

k požárů co možná nejméně. Stejně tak i 

novému veliteli jednotky sboru 

dobrovolných hasičů panu Petru Hlouškovi 

přejeme zdraví a úspěch při jeho činnosti  

v SDH Choustníkovo Hradiště a v neposlední 

řadě děkujeme bývalému veliteli panu 

Liborovi Medunovi za jeho obětavou práci 

pro SDH. 

 

Vratislav Vopálka, Monika Hanušová 

 

Kroužek rybářů 
  

 Rybářský 

kroužek v obci byl 

založen 1.1.1993. 

Zakládající 

členové byli pan 

M. Seneta, J. 

Holec, J. Kopitz, 

J. Hloušek, J. 

Roubal, R. Hloušek 

a O. Macek. Díky 

tehdejším 

zastupitelům obce, kteří podpořili naši 

činnost opravením zdevastovaných rybníků a 

příspěvkem 12 000,-Kč na nákup ryb, se 

mohl rybářský kroužek rozběhnout. 
 

Máme pevně stanovená pravidla, která 

se musí dodržovat. Členská základna má 

v současné době 34 rybářů, které vede 

pětičlenný výbor. Mimo pracovních 

povinností pořádáme různé kulturní akce, 

včetně pálení čarodějnic, za spoluúčasti 

místních hasičů. 
 

 Za finanční podporu obecního úřadu 

na nákup ryb provádíme v rámci brigád 

údržbu svěřeného majetku a úklid okolí 

rybníků, čímž vytváříme příjemné prostředí 

třeba na odpolední procházky i pro naše 

občany. Proto všem děkujeme, že nám toto 

prostředí neničí a nedovolí to ani těm 

druhým. 
 

 Tímto příspěvkem chceme poděkovat 

panu starostovi a všem zastupitelům za 

velice dobrou 

spolupráci, ve 

kterou doufáme i 

nadále a přejeme 

jim i všem 

spoluobčanům 

úspěšný rok 2008. 

 
           Za vedení rybářů Mikuláš Seneta 

 

Z činnosti českého svazu žen v naší obci. 

 
První schůzku roku 2007 jsme 

uspořádaly v kulturním sále obecního domu. 

Při dobré kávě, zákusku a dobrých 

chlebíčcích, které naše děvčata 

připravila, jsme pobesedovaly a započaly 

jsme plánování výroční schůze našeho svazu 

žen.  Schůze se uskutečnila 8. března 

v restauraci „U Milana“. V příjemném 

prostředí jsme zhodnotily naši činnost za 

uplynulý rok a naplánovaly činnost pro již 

rozběhlý rok 2007. Členky svazu, které se 

pyšní věkem nad 70 let, jsme obdarovaly 

kytičkou a přáním pevného zdraví do 

dalších let. 
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Z činnosti českého svazu žen v naší obci. 
  
 

Stejně jako v roce předešlém jsme se 

i v roce 2007 staraly o pomník padlých 

hrdinů. Ruku k dílu jsme přiložily i 

k důstojnému vzhledu nového hřbitova. Dvě 

z našich členek se postaraly o spálení 

roští na starém hřbitově a naší péči 

neušla ani zastávka autobusu. 
 

 Za vykonanou práci je nutno se 

odměnit, a tak jsme se několikrát sešly u 

rybníků, kde jsme si opekly  párky a za 

znění harmoniky si od plic zazpívaly. Byl 

to příjemný odpočinek a relaxace po 

každodenním shonu. 
 

 Na podnět některých členek jsme 17. 

června 2007 uspořádaly schůzi, na které 

došlo k výměně funkcí mezi členkami svazu. 

Za účelem obnovy tradice byla zvolena 

kronikářka. Původní kronika, která se 

bohužel ztratila, bude nahrazena kronikou 

novou, na jejíž listech bude od tohoto 

roku zaznamenána veškerá naše činnost.  
 

 Ve středu 19. září 2007 jsme se 

zúčastnily výletu za „Galánečkou“. Pro 

milovnice zpěvu a tance to byl opravdu 

příjemný zážitek. 
 

 Jménem předsedkyně svazu žen 

Choustníkovo Hradiště bych prostřednictvím 

zpravodaje poděkovala všem členkám svazu 

za jejich celoroční práci a popřála jim 

mnoho elánu a pohody v roce 2008.  
Hana Dušková 

 

V návaznosti na článek paní Duškové 

bych rád vyzval všechny členky svazu žen, 

aby využily možnosti pravidelně se scházet 

v klubovně obecního domu. Obec ráda 

zapůjčí tyto prostory k družným schůzkám, 

při kterých třeba jen posedíte u kávy, nad 

křížovkou či fotkami dětí, vnoučat, 

pravnoučat...  Obec nejen pro členky svazu 

žen ráda uspořádá příležitostné besedy na 

různé téma (např. sociální pomoc 

důchodcům,...) za účasti odborníka v dané 

tématice.  
          Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

Ohlédnutí za cyklistickou sezónou 2007 
 

 

V letošním roce jsme podnikli mnoho 

dalších cyklovýletů. Mezi nejzdařilejší 

patřily: Havlovické úpění, Chotěborky – 

Anenská pouť, Lázně Kudowa Zdroj – lovení 

a konzumace ryb. V nohách máme mnoho 

šťastných kilometrů, vždy za hojné účasti. 

Dosavadních 21 členů kroužku se těší na 

další nové „parťáky“, kteří nezkazí žádnou 

legraci a hlavně mají rádi pohodu a 

nezávodí.Sezónu 2007 jsme ukončili již 

tradičním setkáním 27. prosince 2007 

v sále Obecního domu.  

 

  

 
        Jaroslav Ježo, předseda volného sdružení cyklistů 
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Kreativní dílna 
 

Obecní úřad 

Choustníkovo Hradiště ve 

spolupráci s Domem dětí a 

mládeže Jednička 

připravil pro všechny 

zájemce o výtvarné a 

rukodělné práce kreativní 

dílnu. Kreativní dílnička 

bude probíhat jednou 

měsíčně v prostorách 

klubovny obecního domu. 

Téma dílny bude vyhlášeno vždy dopředu a 

každý zájemce se může osobně a závazně 

přihlásit na obecním úřadě u sl. Moniky 

Hanušové. Již teď vás můžeme nalákat na 

tato témata – malování na hedvábí; výroba 

plovoucích, klasických a gelových  svíček; 

ubrousková technika; batikování a savová 

technika na textil; dekorování textilu 

pomocí šablon a linorytu, keramický 

svícen, vitrážové malování .......... a 

mnoho dalšího. Nápadů by bylo mnoho, osud 

dílny však záleží na zájmu z vaší strany. 

Každá dílna bude mít přesně stanovený 

termín, dokdy je nutné se přihlásit. 

Společně s přihláškou budou na obecním 

úřadě zájemci hradit i  kurzovné, jehož 

výše bude odvislá od náplně a náročnosti 

dané dílny.  
 

 První dílna zaměřená na keramiku 

úspěšně proběhla v pondělí 28. ledna 2007 

od 18:00 hodin. Každý z účastníků si 

vyrobil několik zdařilých keramických 

výrobků, které budou pěkným dárkem či 

výzdobou bytu. Pevně doufám, že každý 

odcházel spokojený a zrelaxovaný. Jako 

téma příští kreativní dílny připravujeme 

ubrouskovou techniku. Sledujte letáčky a 

plakáty s logem kreativní dílny a přijďte 

se výtvarně vyřádit.  
 

Těším se na všechny zájemce všech 

věkových kategorií. 

 
  Monika Hanušová   

 

 

 

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK 
každé úterý a čtvrtek 

v sále obecního domu č. p. 79  

  od 18:30 do 19:35 hodin 
 

 

Úterý –  aerobik,  Čtvrtek – aerobik, 

 step bedny               Dyna-band (posilovací gumy), 

        overball míčky, 

         protahovací cvičení s tyčemi 
 

Přezůvky, pití, ručník a hlavně dobrou náladu s sebou. 
 

Těší se na Vás Pavla a Laďka 
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Základní škola Choustníkovo Hradiště 

 

Malotřídky vymírají a podpora  státu  

je zcela nedostatečná. Udržet školu v obci 

znamená pro obec velkou finanční zátěž. A 

tak se ze škol stávají kanceláře, 

provozovny, ubytovny, v horším případě 

obchody či hospody. Jsou tedy odsouzeny 

k zániku ?  Rozhodně  by to byla velká 

škoda. Vnitřky škol jsou čisté, upravené a 

dobře vybavené .  Malý počet žáků  dovoluje 

ve třídě vytvořit mezi dětmi a učitelem 

rodinnou atmosféru. Metody na těchto 

školách běžně používané jsou právě ty, 

které velké školy letos uvádějí v praxi ve 

školských vzdělávacích programech. V těchto 

školách jde také o vysoký stupeň  

individuální péče učitele o každého žáka. 

Charakteristický je také těsný kontakt 

školy a rodiny. Malá školička je pro děti 

místem setkávání, zajímavé činnosti, 

komunikace s kamarády. Učitel tu má svoji 

přirozenou autoritu, danou trvalým denním 

kontaktem a velmi těsnou komunikací. 

Ztratí se naše škola z mapy republiky 

nebo zůstane životaschopná ?  

 Zápis do 1. třídy pro školní rok 

2008/2009 byl vyhlášen na 23. ledna 2008. 

Zápisu ze nezúčastnilo žádné dítě.   

 

ŠKOLA NABÍZÍ 

• kvalitní výuku v 1. – 5. ročníku, tři 

ročníky jsou spojeny v jednu třídu / 

ve školním roce 2007/2008 máme 1.,2. 

a 4. ročník/ 

• pedagogický dozor nad dojíždějícími 

žáky (doprovod přes frekventovanou 

hlavní silnici) 

• výuku plavání od 1. – 5. ročníku 

• náplň výuky:  1. – 2. roč. – základy 

plaveckého výcviku 

 3. roč. – zdokonalení 

4. – 5. roč. – výuka 

různých plaveckých 

stylů, záchrana 

tonoucího, skoky do 

vody 

• výuku povinného cizího jazyka – 

anglický jazyk 

• zájmové kroužky: výtvarný, pracovní 

kroužek „Šikulky“, keramický, hra na 

flétnu – v rámci školní družiny  

• vyučovací předmět výpočetní technika 

a práce s internetem od 1.ročníku  

• pitný režim na škole  - odběr čaje 

a školního dotovaného mléka 

• pitný režim v ŠD 

• ranní provoz ŠD 

• individuální péči učitele – doučování 

žáka po vyučování pod vedením 

pedagoga, náprava výukových poruch 

• všechny základní učebnice pro výuku 

zdarma 

• rodičům žáků z Choustníkova Hradiště, 

kteří zapíší své děti do 1. ročníku v 

naší škole, bude vyplacen peněžitý 

příspěvek na nákup potřeb pro 

prvňáčka v hodnotě 1000,- Kč. 

 

 

 

Mgr. Iljana Durecová,ředitelka školy 

 

Zdražení obědů ve školní jídelně  
 

 

Mnozí ze strávníků školní jídelny se 

ptají po důvodu opětovného zdražení obědů 

ve školní jídelně. Ke zdražení obědů došlo 

nejprve v září 2007 a v lednu 2008 došlo 

k opětovnému a citelnému zdražení.  
 

 

Tak tedy na vysvětlenou. Před těmito 

zdraženími se držela cena obědu po několik 

let na stejné ceně, avšak obec značně 

přispívala občanům na každý oběd. Každý 

z nás jistě zaznamenal rapidní zvýšení 

nejenom cen potravin, ale i elektřiny a 

plynu.  
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V návaznosti na tato obecná zdražení 

byly náklady na stravování a provoz školní 

jídelny znovu přepočítány a vzhledem 

k výsledku muselo dojít k dalšímu, tedy 

lednovému zdražení. Důvod, proč je cena 

obědu ve školní jídelně tak vysoká, je 

také fakt, že strava školní jídelny je 

hlavně zaměřena na stravování dětí 

mateřské školy. Skladba stravy (neboli 

spotřební koš) dítěte v mateřské škole  se 

řídí přísnými normami. Normy předepisují 

rozmanitou stravu uvařenou za dodržení 

předepsaných technologií, které jsou 

přísně sledovány i v naší školní jídelně. 

Není možné rozdělit vaření jídel pro 

mateřskou školu a pro ostatní strávníky, a 

proto veškerá strava uvařená v naší školní 

jídelně se řídí normami  pro mateřské 

školy. To však znamená zvýšenou kvalitu 

stravy, o níž není možno pochybovat. Pokud 

dostávají děti z mateřské a základní školy 

k obědu navíc i ovoce, zeleninové saláty 

či müsli tyčinky, dostávají je i ostatní 

strávníci. Pokud by školní jídelnu 

navštěvovalo více strávníků, mohla by být 

strava ještě rozmanitější.  
 

 Nutno dodat, že i po lednovém 

zdražení obec stále dotuje obědy důchodců 

s trvalým pobytem v naší obci, a to 

dvanácti korunami na jeden oběd. Na závěr 

bych chtěla dodat, že naše jídelna 

prochází neustále hygienickými a 

stravovacími kontrolami a díky přístupu 

obecního úřadu, který stále doplňuje 

vybavení kuchyně a příslušenství, máme 

vynikající výsledky, které vypovídají o 

vysoké úrovni stravování v naší školní 

jídelně.  

            
Marie Blažková, vedoucí ŠJ 

 

ZŠ a MŠ logopedická - Na konci 1. pololetí 
  

 

Naše školička má za sebou první 

půlrok práce ve změněných podmínkách. 

Každý z nás si musel zvykat na jiný režim, 

na jinou organizaci práce, na jiný 

kolektiv spolupracovníků. 
 

 Celé stěhování z Hořiček do 

Choustníkova Hradiště, různé stavební 

úpravy a opravy, to vše vyžadovalo od 

všech nemalé úsilí. Kolem Vánoc jsem 

vnímala nahromaděnou únavu snad u každého 

zaměstnance. Přesto jsme se ještě pustili 

do přípravy vánoční prodejní výstavky a 

vánoční besídky pro rodiče našich žáků. 

Obojí, myslím, bylo velice zdařilé. 
 

 Výnos z výstavky, kde si nejen děti, 

zaměstnanci, rodiče, ale i pozvaná 

veřejnost, mohli zakoupit svícen, 

perníček, ozdoby, apod. byl zhruba 3000,-

Kč. Tyto peníze využijeme prostřednictvím 

Nadačního fondu Jazýček při organizování 

jarního pobytu našich žáků v Orlických 

horách. 
 

 První pololetí zakončujeme předáním 

vysvědčení, ale to nás okamžitě „startuje“ 

do dalších aktivit. Jednou z mnohých bude 

naše další tradiční výstavka „Velikonoční 

vajíčko“, na kterou vás, občany 

Choustníkova Hradiště, již takto 

v předstihu také zveme… 
 

 Tímto krátkým ohlédnutím chci 

především poděkovat všem svým zaměstnancům 

za odváděnou práci i za všechny nápady, 

které s dětmi realizují. 
 

 Také velice děkuji panu starostovi 

Vopálkovi za spolupráci a za zájem o práci 

v naší škole. 

 

 Základní školu logopedickou a 

mateřskou školu logopedickou naleznete 

nově na internetových stránkách 

www.specskola.cz .

          Za ZŠ logopedickou a MŠ logopedickou 

         Mgr.Věra Konečná, řed. školy 

 

 

http://www.specskola.cz/
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Evidence obyvatel Obce Choustníkovo Hradiště 
 

Dle evidence obyvatel bylo k trvalému pobytu v obci k 31. 12. 2007 hlášeno 581 

obyvatel z toho 259 mužů a 294 žen.  
 

Následující tabulka a graf vám napoví o věkovém složení obyvatel obce k 31. 12. 2007. 

Počet obyvatel - věkové kategorie

51 až 60 let

14,80%
21 až 30 let

13,94%

41 až 50 let

14,46%

31 až 40 let

14,11%

16 až 20 let

6,37%

11až 15 let

7,06%
61 až 70 let

13,94%

71 až 80 let 

5,85%

6 až 10 let

3,44%

1 až 5 let

3,79%

91 až 100 let

0,34%

81 až 90 let 

1,89%

 
 V průběhu roku 2007 se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 21 obyvatel a 

21obyvatel svůj trvalý pobyt přehlásila do jiné obce či jiného města.  

 

 

 

Věková skupina v dané skupině obyv. 

1 až 5 let 22 

6 až 10 let 20 

11až 15 let 41 

16 až 20 let 37 

21 až 30 let 81 

31 až 40 let 82 

41 až 50 let 84 

51 až 60 let 86 

61 až 70 let 81 

71 až 80 let  34 

81 až 90 let  11 

91 až 100 let 2 

cekem 581 
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Internetové stránky Obce Choustníkovo Hradiště 

www.choustnikovohradiste.obec.cz 
 

 



 

Choustníkovo Hradiště před lety a dnes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce Hradišťského zpravodaje by ráda vyzvala všechny občany obce, kteří mají starší fotografie z různých míst 

Obce Choustníkovo Hradiště, aby je zapůjčili na obecní úřad. Zapůjčené fotografie vám budou v pořádku zpět 

vráceny. Jejich kopie budou použity buď pro podobné srovnání vzhledu obce v Hradišťském zpravodaji, popřípadě 

budou uloženy na obecním úřadě a stanou se přílohou kroniky. 

 
 

Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti připravili a svými články 

přispěli: Vratislav Vopálka, Monika Hanušová, Marie Blažková, Jaroslav Ježo, Jan Láska, Mikuláš Seneta, Hana 

Dušková. 

Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích odpovídají 

autoři. Uzávěrka 4. února 2008. 

 

Příspěvky nám můžete zasílat kdykoliv. Zařadíme je vždy do nejbližšího vydání našeho občasníku.  

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 

Internetové stránky: www.choustnikovohradiste.obec.cz 
 

mailto:choustnikovo.hrad@iol.cz
mailto:podatelna.chh@tiscali.cz
http://www.choustnikovohradiste.obec.cz/

