
 

V zářijovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme pro vás připravili:  
 

❖ Veřejná zeleň 

❖ Úprava břehu a koryta 
Hradišťského potoka 

❖ Výměna prvků na dětském 
hřišti před OÚ 

❖ Výměna oken ve zdravotním 
středisku 

❖ Opravy komunikací v obci 

❖ Jaké platby nás v letošním 
roce ještě čekají 

❖ Každý produkuje odpad 

❖ E-box lidem usnadní 
třídění drobných 

elektrozařízení 

❖ povinná výměna občanských 
průkazů 

❖ Naše obec a Czech Point 

❖ Zahrada Čech Litoměřice 

❖ Posvícenská zábava 

❖ Přednáška o nádorových 
onemocněních 

❖ Humanitární sbírka 

❖ Kulturní dění v obci 

❖ Kreativní dílna 

❖ Co se v(raném) dětství 
naučíš, ve škole jako když 

najdeš..) 

❖ Logopedická poradna 

❖ Nohejbalový turnaj 

❖ Družstvo mladých hasičů 

❖ Pronájem sálu obecního 
domu 

❖ Prusko rakouská válka 
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Veřejná zeleň 

 
 

 

 

 

 

Již v minulém Hradišťském 

zpravodaji jste se mohli dočíst o 

zamýšleném omlazení zeleně ve 

středu obce. V průběhu měsíce 

února bylo pokáceno několik 

starých a proschlých javorů, které 

se nacházely podél Hradišťského 

potoka před budovou bývalé 

základní školy. Zároveň byly 

pokáceny staré kaštany před 

obecním úřadem. Zdravotní stav jim 

nevěstil dlouhé vyhlídky, a proto 

byly před třemi lety podsazeny 

mladými javory. Kaštany byly pro 

novou výsadbu v prvních letech 

dobrým ochráncem. Nyní však již 

nadešel čas uvolnit cestu mladým 

stromkům. 

 

 Díky finanční podpoře 

z grantu Strom života, který 

vypsalo sdružení Nadace 

Partnerství, bylo po vyfrézování 

pařezů pokácených stromů vysazeno 

19 nových javorů o stáří deseti 

let. Zkrátka nepřišel ani obecní 

park, který byl doplněn o šest 

okrasných jabloní. Jistě si každý 

všiml, že nově vysazené stromky se 

bez problémů ujaly a mají se čile 

k světu. Samotná výsadba byla 

realizována ve dvou etapách. První 

etapa proběhla 23. března a druhá 

3. dubna za pomoci mnohých občanů 

obce. Za jejich pomoc mnohokrát 

děkujeme a doufáme, že všechny 

občany obce těší pohled na novou 

prospívající zeleň. Nutno dodat 

také finanční stránku celé akce.  
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Každý, kdo se věnuje své zahradě, 

ví, že nákup vzrostlejších dřevin 

není levnou záležitostí. Cena za 

vysazené stromy se vyšplhala těsně 

nad 60 000,-Kč. Z grantu Strom 

života obec získala nejvyšší 

možnou podporu, a to ve výši 

20 000,-Kč, které činily 33% 

veškerých nákladů akce.

      
                         Monika Hanušová  

Úprava břehu a koryta Hradišťského potoka 
 

V průběhu měsíce března 

rozhodla na základě  podnětu 

občanů rada obce o zadání 

částečného vybrání koryta potoka 

před budovou základní školy. Práce 

provedla firma pana Antoše za 

smluvenou cenu 25 000,-Kč. 

Vyčištěním koryta došlo 

k usnadnění průtoku vody v případě 

přívalových dešťů, které čím dál 

častěji sužují i naši obec.  

 

 Dle informace Ing. Kopeckého 

z Vodohospodářské správy budou do 

konce letošního roku provedeny 

opravy břehového zdiva, které 

poškodily povodně. Opravy budou 

provedeny na náklady 

Vodohospodářské správy. 

Předpokládá se, že bude 

proinvestováno cca 340 000,-Kč. Je 

zřejmé, že vzhledem k výši 

dostupných finančních prostředků 

se nebude jednat o masivní opravy. 

I přesto je obec vděčná za každou 

opravenou část zborceného zdiva.  

 
 Vratislav Vopálka a Monika Hanušová 

 

 

Výměna prvků na dětském hřišti před obecním úřadem 
 

Je to již pět let, co obec 

zřídila dětské hřiště před obecním 

úřadem. Čas neúprosně letí a 

povětrnostní vlivy negativně 

působí na dřevěné části herních 

prvků. Z bezpečnostních důvodů 

bylo proto nutné přistoupit 

k výměně několika hracích prvků na 

tomto hřišti.  Rada obce vybrala 

z nabídky firmy NEPO Kyjov pět 

herních prvků v hodnotě 63 000,-

Kč.  
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Vzhledem k tomu, že si firma 

váží dobrých zákazníků, nabídla 

obci zdarma dva herní prvky 

(indiánský stan a dřevěného 

sedacího koně), které byly 

umístěny do zahrady mateřské 

školky.  
 

Původní věž na hřišti před 

obecním úřadem byla schopna po 

opravě dalšího fungování, zadala 

obec její opravu a za pomoci sboru 

dobrovolných hasičů byla umístěna 

také do zahrady mateřské školky, kde ještě bude nějaký čas sloužit 

dětem.  
 

Vratislav Vopálka a Monika Hanušová 

  

Výměna oken ve zdravotním středisku 
  

Na začátku prázdnin 

zrealizoval obecní úřad výměnu 

patnácti oken ve zdravotním 

středisku č. p. 42. I na tuto akci 

byla obci požehnána dotace ve výši 

50 000,- od Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. Celkové 

náklady na samotnou výměnu oken 

činily 175 000,-Kč. Nutno 

poznamenat, že firma A+BX okna 

z Boršic, která byla vybrána ve 

výběrovém řízení z několika firem, 

provedla výměnu oken ve smluveném 

termínu a ve velmi dobré kvalitě. 

Byla vybrána dělená plastová okna, 

která jsou velmi praktická a 

snadno ovladatelná. Vzhled budovy 

se díky jejich designu očividně 

zlepšil. Výměna oken přišla za pět 

minut dvanáct. Špatný stav oken 

byl obci znám. Při demontáži se 

však ukázalo, že jejich skutečný 

stav byl výrazně horší. Je tedy 

patrné, že zbývající okna budovy, 

která jsou v části mateřské školy 

a suterénu, bude zapotřebí vyměnit 

v brzké budoucnosti. Jejich stav 

je obdobný jako stav oken ve 

zdravotním středisku. Pro výměnu 

těchto zbylých oken bude obec opět 

hledat podporu v některém 

z vypsaných dotačních titulů.  
 

 

Vratislav Vopálka a Monika Hanušová 

 

Opravy komunikací v obci 
 

Stav komunikací v obci se 

postupně zjevně zlepšuje. To, si 

myslím, musí uznat každý, kdo naší 

obcí prochází či jezdí. Je to 

stálý problém, který každoročně 

při tvorbě rozpočtu zastupitelstvo 

obce řeší. V letošním roce se 

podařilo získat finanční 

prostředky na opravy místních 

komunikací díky tomu, že bylo 

vyhověno žádosti Svazku obcí 

Plynofikace, který jako celek 

obdržel od Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje 

1 900 000,-Kč na opravu místních 

komunikací po provedené 

plynofikaci. Po spravedlivém 

rozdělení financí získala naše 

obec částku ve výši 760 000,- Kč.  
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Díky tomu byly vybrány 

některé úseky komunikací, které 

patří k těm nejvíce poškozeným.  

Jedná se o prodloužení živičného 

krytu v Zátiší, a to od napojení 

na již položenou pokládku od chaty 

pana Kačera až k Jánošům.  

Dále bude položen živičný 

koberec od vodojemu U Patlejchů až 

k domku č. p. 55  (Vosátkovi). 

Vyfrézovaný recyklát (živičná směs 

z opravované silnice I. třídy 

vedoucí přes Choustníkovo 

Hradiště) byl využit na opravu 

cesty od Horáčků až k domku pana 

France (ke Šlosberku). Zbytkem 

vyfrézovaného recyklátu bude 

zřejmě opravena cesta od 

Kohoutovské ulice kolem Dvořáků až 

k domu č. p. 79. Mimo to bude 

provedena běžná výsprava výtluků 

na místní komunikaci v obci. 

Všechny popsané opravy představují 

částku cca 1 000 000,-Kč.  

 

 Nezávisle na těchto opravách 

se podařilo dohodnout se Správou a 

údržbou silnic Královéhradeckého 

kraje provedení opravy (nátěru) 

silnice III. třídy, která je ve 

správě SÚS Trutnov, na níž ležely 

veškeré finanční náklady této 

opravy. 

 

 Obec Choustníkovo Hradiště 

věří, že se v příštím roce opět 

podaří v opravách pokračovat.  

 
Vratislav Vopálka 

  

 

Jaké platby nás v letošním roce ještě čekají ???
  

Rok 2008 se překulil do své 

druhé poloviny a v průběhu 

následujících měsíců bude Obec 

Choustníkovo Hradiště a Svazek 

obcí Plynofikace vybírat 

následující poplatky:  

 

➢ Do konce měsíce října je 

splatná druhá polovina 

místního poplatku za odpady. 

Někteří občané využili 

možnosti uhradit celý poplatek 

za odpady v průběhu měsíce 

května. Ti, co tak neučinili, 

navštíví v průběhu měsíce 

října pověřený pracovník 

obecního úřadu pan Jiří Škop, 

který již tradičně poplatky 

v naší obci vybírá. V případě, 

že nebudete panem Škopem 

zastiženi, bude Vám doručena 

složenka, kterou můžete 

uhradit na obecním úřadě, 

případně prostřednictvím České 

pošty či bankovního účtu. 

Místní poplatek za odpady pro 

rok 2008 činí 410,-Kč, zbývá 

tedy uhradit druhou polovinu 

ve výši 205,-Kč.  

 

➢ Do konce měsíce listopadu je 

splatná druhá splátka smlouvy o 

vybudování plynovodní přípojky 

Svazku obcí Plynofikace ve výši 

1 000,-. Tuto splátku můžete 

uhradit na Obecním úřadě 

Choustníkovo Hradiště, nebo 

bankovním převodem na účet 

Svazku obcí Plynofikace číslo 

86-320940237/0100. Vaším 

variabilním symbolem je číslo 

smlouvy. Pokud neznáte číslo 

vaší smlouvy, vyžádejte si je 

osobně na OÚ nebo na tel. 

499 692 942. 

 

➢ Další platbou, splatnou do 

konce měsíce prosince, je vodné 

za 2. polovinu roku 2008. 

Odpočty vodoměrů provede taktéž 

pověřený pracovník obecního 

úřadu pan Jiří Škop.  

 

➢ Poslední platbou, kterou je 

nutné uhradit do konce roku, je 

nájemné za hrobové místo na 

místním hřbitově. Nájemníkům 

jsou průběžně rozesílány 

složenky, které je možné uhradit 

na obecním úřadě, 

prostřednictvím České pošty nebo 

bankovním převodem.  
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Podrobné informace je možné 

získat osobně na Obecním úřadě 

v Choustníkově Hradišti nebo na 

tel.: 499 692 942.  

 

Všem poplatníkům děkujeme za 

spolupráci. 

   
 Monika Hanušová 

 

 

Každý produkuje odpad 
 

Za poslední čtyři roky 

vyhodil každý občan obce 

Choustníkovo Hradiště průměrně 

přes 250 kg směsného odpadu za 

rok. 

 

rok 

průměrné množství 

směsného odpadu na 

občana a daný rok 

v kilogramech 

2005 223 

2006 229 

2007 254 

½ 2008 299 

 

Nutno dodat, že do výpočtu 

byli započítáni všichni obyvatelé 

bez ohledu na věk či typ pobytu na 

území obce. Pokud bychom však 

odpady už doma třídili a dávali 

bychom je do barevných kontejnerů, 

umožnili bychom tak recyklaci 

poloviny tohoto množství. Občané, 

kteří mají možnost kompostovat 

biologický odpad, také významně 

napomohou snížení množství odpadu 

a zároveň si vytvoří kvalitní 

kompostovaný materiál, který může 

být zdrojem živin pro jejich 

zahrádku. Samozřejmě je mezi námi 

mnoho těch, kteří již poctivě 

třídí. Výsledky třídění odpadu 

v obci můžete sledovat 

v následujícím grafu. Není možné 

proto říct, že jsme obcí, kde se 

netřídí.  

 

Obec Choustníkovo Hradiště se 

v loňském roce umístila na 96. 

místě v soutěži Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj v kategorii 500 

– 5000 obyvatel. Každý, kdo třídí 

odpad, šetří nejenom životní 

prostředí, ale i vlastní 

peněženku. Naše obec je zapojena 

do systému EKO-KOM, ze kterého na 

základě množství odpadu, který 

občané vytřídí za dané období, 

získává finanční odměnu. Tato 

odměna je poté zohledňována ve 

výpočtu místního poplatku za 

odpady a poplatek se díky ní 

snižuje. Pojďme se spolu pokusit 

pomoci našemu životnímu prostředí 

a začít lépe třídit odpad. Vždyť 

podle známé reklamy v televizi je 

přeci jakýkoli důvod dobrý.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

13% plast 
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Vývoj třídění odpadu v obci
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V naší obci se nacházejí tři 

typy kontejnerů na tříděný odpad na 

několika místech. V letošním roce 

byla sběrná síť rozšířena o dva 

kontejnery na papír, které 

naleznete před prodejnou pana 

Maršíka a u bytových domů č.p. 51. 

Návod na to, jak správně třídit, 

naleznete zde. 

 

 

Jak správně třídit p a p í r. 

 

Pro tříděný papír jsou občanům obce Choustníkovo Hradiště k dispozici 

modré kontejnery.  

 

 

  

  

 

 

 

 

Papír, který odveze odborná 

firma, je následně dotříděn na 

tzv. dotříďovací lince, kde jsou 

od sebe odděleny jednotlivé druhy 

papíru (noviny, karton,...), které 

putují k dalšímu zpracování 

(recyklaci). Na dotřiďovací lince 

jsou zároveň odstraněny nežádoucí 

příměsi, případně i odpadky, které 

do kontejneru naházeli 

nezodpovědní občané. Sběrový papír 

slouží k výrobě nového papíru, 

stejně jako když se vyrábí ze 

dřeva. Přidává se v určitém poměru 

do směsi na výrobu papíru.  

 

Výrobky z recyklovaného 

papíru: novinový papír, sešity, 

lepenkové krabice, obaly na 

vajíčka, toaletní papír apod.  

 

 

 

 

Do kontejneru, prosím, 

nevhazujte:  

 

mokrý, mastný nebo 

jinak znečištěný 

papír, uhlový a 

voskovaný papír, 

použité plenky a 

hygienické potřeby 

 

Do kontejnerů je možné 

vhodit:  

 

noviny, časopisy, 

kancelářský papír, 

reklamní letáky, 

knihy, sešity, 

krabice, lepenku, 

kartón, papírové obaly 

(např. sáčky) 
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Jak správně třídit s k l o. 

 

Pro tříděné sklo jsou občanům obce Choustníkovo Hradiště k dispozici 

zelené kontejnery, popřípadě kontejnery označené zelenou samolepkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako papír je i sklo ze 

zelených kontejnerů dotříděno na 

dotřiďovací lince. Zároveň jsou 

odstraněny nežádoucí příměsi.  

 

Při výrobě bílého skla se 

nikdy nesmí do pece dostat sklo 

barevné ani žádná nečistota, kov, 

keramika, porcelán. Proto se sklo 

nejprve předtřiďuje ručně a poté na 

speciální automatické lince, kterou 

řídí počítač. Vytříděný materiál se 

pak stává surovinou pro výrobu 

nového skla. Z reciklovaného skla 

se vyrábí lahve na minerálky, pivo 

a jiné nádoby. Díky recyklaci skla 

dochází k významné úspoře energie a 

surovin, přičemž sklo je možné 

recyklovat donekonečna.  

 

 

Jak správně třídit plasty 

 

 Pro tříděný plast jsou pro občany obce Choustníkovo Hradiště 

přistaveny žluté kontejnery, popřípadě kontejnery označené žlutou 

samolepkou.  

 

 

 

 

 

 

 

I plasty se třídí na 

dotřiďovací lince, rozdělují se na 

jednotlivé druhy a zbavují se 

nečistot. Ručně se ze směsí 

putující na pásu vybírají PET 

lahve, fólie, polystyren, .... 

Každý typ plastu má jiné 

vlastnosti, a proto je následně  

zpracováván jinou technologií.   

  

Do kontejneru, 

prosím, nevhazujte:  

 

keramiku, porcelán, 

autosklo, drátěné 

sklo a zrcadla 

Do kontejnerů na sklo 

je možné vhodit:  

 

skleněné láhve od 

nápojů, skleněné 

nádoby, skleněné 

střepy - tabulové 

sklo 

Do kontejneru, 

prosím, nevhazujte:  

 

novodurové trubky, 

obaly od nebezpečných 

látek (motorové 

oleje, chemikálie, 

barvy apod.) 

Do kontejnerů na 

plasty je možné 

vhodit:  

  

PET láhve od 

nápojů (prosím, 

nezapomeňte je 

sešlápnout!), 

kelímky, sáčky, 

fólie, výrobky a 

obaly z plastů, 

polystyrén  
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Z PET láhví se vyrábějí 

vlákna, která se používají jako 

výplň zimních bund a spacáků nebo 

se přidávají do tzv. zátěžových 

koberců. Z fólií (sáčků a tašek) 

se opět vyrábějí fólie a různé 

pytle, např. na odpady. Pěnový 

polystyren slouží k výrobě 

speciálních cihel. Ze směsi plastů 

lze vyrábět odpadkové koše, 

zahradní nábytek, zatravňovací 

dlažbu, protihlukové stěny u 

dálnic apod.  

 

Monika Hanušová 

 

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení 

 

 

Elektrozařízení jsou nedílnou 

součástí našeho života. Usnadňují 

nám povinnosti, pomáhají nám 

v práci, starají se o zábavu. Jejich 

vývoj se neustále zrychluje a cenově 

jsou stále dostupnější. To vše sebou 

přináší i problém – kam s nimi, když 

doslouží. Již dlouhou dobu v naší 

obci funguje svoz nebezpečného 

odpadu, který dvakrát ročně pořádá 

obec ve spolupráci s firmou Rund 

Jaroměř. V průběhu těchto svozů může 

každý občan odevzdat kompletní 

elektrozařízení k ekologické 

likvidaci. Tuto službu zároveň 

zajišťují i prodejci těchto 

zařízení.  Obec Choustníkovo 

Hradiště  ve spolupráci 

se společností ASEKOL od září tohoto 

roku umožňuje občanům třídění 

vysloužilých malých elektrozařízení 

v průběhu celého roku. Každý občan 

má nyní možnost zanést starý mobil, 

kalkulačku, telefon, drobné 

počítačové vybavení, discman nebo 

MP3 přehrávač na obecní úřad, do 

prodejny Koloniál Pochobradská a 

nebo do prodejny pana Maršíka a 

zdarma se jej zbavit vyhozením do 

připravené nádoby, tzv. E-boxu. 

Kolektivní systém ASEKOL následně 

zajistí zdarma odvoz a ekologickou 

likvidaci.  

 

 

Hlavním cílem vedle usnadnění 

třídění drobných elektrozařízení je 

také zvýšení množství sebraných 

malých spotřebičů. Ty totiž většinou 

končí v komunálním odpadu. Pokud se 

elektrospotřebič obsahující zdraví 

škodlivé materiály vyhodí spolu 

s běžným odpadem do popelnice, 

nedojde k jeho recyklaci, ale skončí 

na řízené skládce. Tak zcela 

zbytečně dochází k hromadění odpadu, 

který by mohl být znovu využit. 

Naopak pokud je elektrozařízení 

odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, 

že drtivá většina vysloužilého 

spotřebiče bude opětovně využita. 

Šetří se tak přírodní zdroje a 

životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

strana 10    Hradišťský zpravodaj         

 

 

ANO    NE 
 

- drobné elektrospotřebiče, 

kalkulačky, malá rádia, 

mobilní telefony, 

telefony drobné PC 

vybavení, fény 

rychlovarné konvice, 

žehličky, drobné 

elektronické hračky 

 

- žárovky, zářivky, 

výbojky, baterie,    

akumulátory, větší 

elektrozařízení 

     

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

KDE JE E-BOX UMÍSTĚN ??? 

1. na Obecním úřadě Choustníkovo Hradiště 

2. v prodejně Koloniál Pochobradská 

3. v prodejně u pana Maršíka 
 

Monika Hanušová 

 

 

 
 
V letošním roce probíhá 

závěrečná etapa výměny občanských 

průkazů bez strojově čitelné zóny. 

V souladu s právními předpisy (§24 

odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., a 

dle nařízení vlády č. 612/2004 

Sb.) jsou státní občané České 

republiky povinni provést výměnu 

občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů, které byly vydány 

do 31. prosince 2003. Výměna musí 

být provedena do konce roku 2008.  
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Výjimku tvoří občané narození 

před 1. 1. 1936, kteří mají 

v občanském průkazu vyznačenou 

dobu platnosti „bez omezení“ nebo 

„platnost prodloužena bez 

omezení“, tyto průkazy nadále 

zůstávají platné.  

 

Vzhledem k tomu, že zákonná 

lhůta pro vyřízení nového 

občanského průkazu je 30 dnů, je 

třeba podat žádost o vydání 

občanského průkazu do 30. 

listopadu 2008. Výměnu průkazů 

vyřizuje Městský úřad Dvůr Králové 

nad Labem, žádost je možné si 

vyzvednout také na Obecním úřadě 

Choustníkovo Hradiště.  

 

 
Monika Hanušová 
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Naše obec a Czech Point 
 

Obec Choustníkovo Hradiště 

byla od 1. 9. 2008 zařazena do 

projektu Czech Point. Czech Point, 

neboli Český podací ověřovací 

informační národní terminál je 

projektem, který by měl zredukovat 

přílišnou byrokracii ve vztahu 

občan - veřejná správa. CzechPoint 

je asistovaným místem výkonu 

veřejné správy, kde každý může 

získat informace o údajích, které 

o něm vede stát v centrálních 

registrech. Tato služba není 

určena k nahlížení do registrů, 

ale pouze k vystavení ověřeného 

výstupu z příslušného registru. 

Co to znamená pro občana? 

Na Obecním úřade 

v Choustníkově Hradišti již brzy 

získají občané ověřené výpisy z 

dosud zpřístupněných centrálních 

evidencí a rejstříků na jednom 

místě a na počkání. Jedná se o 

tyto ověřené výstupy z centrální 

evidence: Výpis z Rejstříku trestů 

ČR, Výpis z katastru nemovitostí, 

Výpis z obchodního rejstříku, 

Výpis z živnostenského rejstříku, 

Podáni do registru živnostenského 

podnikání pro fyzické a právnické 

osoby. To vše již brzy na Vašem 

obecním úřadě.  

1. Co budete potřebovat mít pro 

získání Výpisu z Rejstříku trestů 

ČR 

➢ platný občanský průkaz, 

cestovní pas nebo průkaz o 

povolení pobytu cizince 

➢ cena výpisu je 50,- Kč  

 

2. Co budete potřebovat mít pro 

získání Výpisu z katastru 

nemovitostí 

➢ katastrální území a číslo 

listu vlastnictví nebo 

parcelní číslo 

➢ cena: 50,- Kč za každou 

stranu výpisu 

 

3. Co budete potřebovat mít pro 

získání Výpisu z obchodního 

rejstříku 

➢ IČO (identifikační číslo 

organizace) 

➢ cena: 50,- Kč za každou 

stranu výpisu 

➢ Výstup může požadovat 

anonymní žadatel. 

 

4. Co budete potřebovat mít pro 

získání Výpisu z živnostenského 

rejstříku 

➢ IČO (identifikační číslo 

organizace) 

➢ cena: 50,- Kč za každou 

stranu výpisu 

 

5. Co budete potřebovat mít pro 

Podání do registru živnostenského 

podnikání pro FO a PO 

➢ platný občanský průkaz nebo 

cestovní pas 

➢ cena: 1050,- Kč  

!TATO SLUŽBA SE NA VAŠEM OBECNÍM ÚŘADĚ V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJE! 

O SPUŠTĚNÍ PROVOZU KONTAKTNÍHO MÍSTA CZECH POINT NA OÚ CHOUSTNÍKOVO 

HRADIŠTĚ BUDETE INFORMOVÁNI.

 

 

Monika Hanušová 
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Zahrada Čech     
Litoměřice 

 

 
  

Obec Choustníkovo Hradiště pro 

Vás pořádá již tradiční zájezd na 

výstavu ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE. 

Zájezd se uskuteční v sobotu 27. 

září 2008. Odjezd bude z autobusové 

zastávky v Choustníkově Hradišti v 

6:30 hodin. Přihlásit se můžete 

zaplacením účastnického poplatku ve 

výši 100,-Kč pro občany 

Choustníkova Hradiště a 150,-Kč pro 

ostatní občany na Obecním úřadě v 

Choustníkově Hradišti. 

 

Volných je cca 40 míst, 

upřednostněni budou místní občané! 

V případě velkého zájmu bude 

objednán další autobus. Naopak v 

případě, že nebude alespoň 30 

zájemců, zájezd bude zrušen. 

 

Těšíme se na Vaše přihlášky!!! 

 
Monika Hanušová 

 
Obec Choustníkovo Hradiště  

zve všechny  

na POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 

  spojenou se SOUTĚŽÍ V PEČENÍ  

POSVÍCENSKÝCH KOLÁČŮ 
  

 
Dle místní tradice se i v naší obci slavilo posvícení. Tuto tradici si 

připomeneme na 

posvícenské taneční zábavě, 
která se uskuteční  

v sobotu 4. října 2008 od 19:30 

v sále obecního domu č. p 79 

 
K tanci a poslechu zahraje skupina pana P. Macháčka. 

Občerstvení alko i nealko zajištěno. Vstupné činí 50,- Kč. 

 

Při této příležitosti vyhlašuje obecní úřad  

soutěž v pečení posvícenských koláčů. 
 

Vzorky do soutěže bude od pátku 3. října do soboty 4. října do 14:00 

přijímat tajemnice soutěže paní Zdena Škopová. Do soutěže, prosím, doneste 

cca 3 ks koláčů. Jednotlivým soutěžícím bude přiděleno číslo. Komise 

anonymně vyhodnotí pořadí přihlášených koláčků. Po ukončení hodnocení oznámí 

předseda komise v průběhu taneční zábavy jména zúčastněných. Tři 

nejpovedenější vzorky budou poté odměněny. Po ukončení soutěže budou 

v průběhu zábavy nabídnuty soutěžní koláče k ochutnání všem přítomným. 

Těšíme se na hojnou účast v soutěži. 

Zveme všechny občany a přejeme příjemnou zábavu. 
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Dovolujeme si Vás pozvat  

na přednášku 

Prof. MUDr. Zbyňka Vobořila, DrSc. 
profesora Karlovy univerzity 

a emeritního dlouholetého přednosty  Katedry  

a Kliniky chirurgie na Lékařské fakultě  

Karlovy Univerzity v Hradci Králové 
 

Téma: 
Nejčastější nádorová onemocnění, včasné rozpoznání, 

léčba a prevence. 

 
Kdy :  8.října.2008 od 17:00 hodin 

Kde :  Sál obecního domu č. p. 79,  

Choustníkovo Hradiště 

Vstup:  Zdarma 

 
Po přednášce předního českého odborníka v oboru chirurgie bude diskuse. 

V této je možné se zeptat na konkrétní záležitosti, kterých se obáváme. 

Přivítáme, když si  připravíte na lístku svůj dotaz. 

 

 

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK 
pro začátečníky i pokročilé 

každé úterý a čtvrtek 

v sále obecního domu č. p. 79  

       od 18:30 do 19:35 hodin 
 

 

Aerobik, Dyna-band (posilovací gumy), Overball míčky, 

protahovací cvičení s tyčemi, step bedýnky, posilování
 

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

PRVNÍ ZAHAJOVACÍ HODINA BUDE V ÚTERÝ 7. ŘÍJNA 2008 
 

Těší se na Vás Laďka 
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Obec Choustníkovo Hradiště 

ve spolupráci s 

Občanským sdružením Diakonie Broumov 

vyhlašuje 

 

 
 

Sbírka se uskuteční v sále obecního domu č. p. 79  

dne 9. 10. 2008 od 17:00 do 18:30  

a dne 10. 10. 2008 od 17:00 do 18:30. 
 

Věci, které pomáhají: 

 

Veškeré dámské, pánské, dětské 

oblečení z bavlněného materiálu - i 

poškozené (trička, košile, mikiny, 

tepláky a teplákové soupravy, 

halenky, kalhoty, kimona); 

lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - 

nejméně 1 m2 i poškozené; zimní 

oblečení - jen nepoškozené - bez 

fleků, děr, molů a rozbitých zipů 

(sportovní bundy, kabáty); kožené 

nepoškozené věci (bundy, kabelky, 

peněženky, pásky); nepoškozené 

záclony různých rozměrů, larisy, 

vlněné deky; plyšové hračky, spací 

pytle, knihy – nepoškozené; boty 

(pouze nové), přikrývky pouze 

péřové. 

 

Věci, které opravdu přijmout 

nemůžeme: 

 

Vše, co je špinavé, mokré nebo 

zatuchlé; silonové a dederonové 

oblečení, saka, uniformy, vatové  

 

kabáty, balonové a šusťákové kabáty, 

molitanové věci a jakékoliv odřezky; 

péřové bundy, vatované přikrývky, 

polštáře, stany, koberce, matrace; 

lyžařské potřeby (lyže, lyžařské 

boty, hůlky), poškozené a obnošené 

boty; nebezpečný odpad (lednice, 

televizory, sporáky, počítače); 

veškerý nábytek (skříně, stoly, 

židle, postele, šicí stroje,….), 

jízdní kola, lampy, lustry; malé 

spotřebiče (žehličky, kávovary, 

topinkovače, varné konvice,….); 

domácí potřeby (skleničky, talíře, 

hrnce,.…..), kufry, kočárky, školní 

potřeby.  

 

Náklady na likvidaci 

nepotřebných věcí výrazně snižují 

hodnotu humanitární sbírky!!! 

 

Vámi darované věci, prosím, 

nebalte do krabic, ale do pytlů!!! 

 

Mnohokrát děkujeme.  

 
Monika Hanušová 

 

 

Kulturní dění v obci 
  

V našem zpravodaji jste již 

našli informace o připravovaném 

posvícení a zájezdu do Litoměřic 

na výstavu Zahrada Čech.  

 

 Také chceme připomenout další 

společenské události. Koncem října 

proběhne setkání důchodců 

jubilantů z naší obce ve 

společenském sále našeho obecního 

domu.  

 

 Další významnou událostí bude 

setkání důchodců obcí Choustníkovo 

Hradiště a Vlčkovic ve Vlčkovicích 

v Podkrkonoší.  
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Po vystoupení populárního dua Evy 

a Vaška bude tradičně podána 

večeře s přípitkem a následovat 

bude večerní taneční zábava.  

 

Toto setkání je připraveno na 

pátek 7. listopadu. Jsou zváni 

všichni důchodci z obou obcí.  

 

Udělejte si čas a využijte této 

příležitosti k popovídání si 

sousedy a zábavě. Věříme, že se 

vše podaří jako vždy dobře  

 

zorganizovat. Chybět nebude ani 

autobusová doprava, která zajistí 

spojení obou obcí dle potřeby 

účastníků.  

 

 Dále připravujeme přivítání 

nových občánků. Letošní rok 

zakončíme mikulášskou nadílkou pro 

děti. 

  

Není vyloučeno, že nedojde ke 

změnám, avšak doufáme, že jen 

k lepšímu.  

 
Vratislav Vopálka 

 

Kreativní dílna 
 

Od začátku roku obec 

s úspěchem pořádá pro všechny 

zájemce o výtvarné a rukodělné práce 

Kreativní dílnu vždy na jiné téma. 

Od začátku roku si její návštěvníci 

mohli vyzkoušet práci s keramickou 

hlínou, ubrouskovou techniku, 

malování na sklo, odlévání mýdel a 

některé textilní techniky. V měsíci 

březnu jsme vyráběli i velikonoční 

věnce. Dílna probíhá každý měsíc 

v sále obecního domu č. p. 79. O 

termínu blížící se dílny jsou občané 

obce informováni prostřednictvím 

letáčků a plakátů.  

 

Pevně doufám, že návštěvníci 

odcházejí z dílny spokojení a 

zrelaxovaní. Skupinka příchozích se 

od začátku roku ustálila. Vzhledem 

k tomu, že dílny na sebe tématicky 

nenavazují, není nutné navštívit 

každou dílnu. Rádi proto přivítáme 

nové tváře.  

 

Všechny již nyní mohu nalákat 

na témata dílen následujících. 

V měsíci září budeme malovat na 

hedvábí, poté budeme vyrábět ozdobné 

rámečky, gelové svíčky, chybět 

nebude ani vánoční výzdoba v podobě 

adventních věnců.  

 

Naši Kreativní dílnu podpořil 

i Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje dotací ve výši 10 000,-Kč. Za 

finanční podporu děkujeme. 

 

Na všechny příchozí se těší 

Monika!!!
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Monika Hanušová 

 

 

Co se v (raném) dětství naučíš, ve škole jako když 

najdeš… 
 

Možná, že se to někomu bude 

zdát divné, ale je zjevné, že 

rodiče předškolních dětí 

v Choustníkově Hradišti velmi 

dobře pochopili, že řízená 

stimulace vzdělávání v raném věku 

tvoří základ nejen úspěšnosti ve 

škole, ale v celém dalším životě. 

Domnívám se, že právě proto máme 

pro letošní školní rok v naší 

mateřské škole zapsáno nejvíce 

dětí za posledních 5 let. Stali 

jsme se zároveň jakousi spádovou 

mateřskou školou pro okolní obce 

(Vlčkovice, Kuks, Nové Lesy). 

Přestože jsme jednotřídní mateřská 

škola, při počtu 27 zapsaných dětí 

jsme vytvořili desetičlennou 

skupinu předškoláků, kterým se 

bude dostávat specifické stimulace 

s cílem připravit je co nejlépe na 

základní školu. I když 

pravděpodobně nebudou chodit do 

základní školy v Choustníkově 

Hradišti. V rámci školního 

vzdělávacího programu, který jsme 

vypracovali během prázdnin, budeme 

s těmito dětmi plnit úkoly se 

širším, obtížnějším obsahem. Pro 

malé děti i ty nejmenší „nováčky“ 

je připraven takový program, aby 

jejich zvykání ve školce bylo 

v radostné a pozitivní atmosféře. 

Paní učitelka, ředitelka i 

provozní zaměstnankyně jsou na 

všechny děti naladěné. Základem je 

významná změna interiéru mateřské 

školy. Děti vlastně nastoupily do 

obnoveného prostředí. Děkuji panu 

starostovi V. Vopálkovi za péči, 

kterou změny v mateřské škole 

během prázdnin velmi podporoval. 
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Mojí pedagogickou filosofií 

je vybavit děti takovými životními 

kompetencemi, aby bez problému 

zvládly přestup do úplně cizího 

školního prostředí. Podaří-li se 

nám to, stane se mateřská škola  

centrem vzdělávání a vzdělanosti 

v obci a nebude moc vadit, že tu 

momentálně nemáme základní školu.                                                                                             

Mgr. Ivana Mrštíková, ředitelka MŠ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To jsem já“ – nakreslil Jirka Záplata, 5 ½ let 
 

 

 

Logopedická poradna v obci 
 

Opět začal nový školní rok, 

pro naši školu v současné podobě 

druhý. Již na konci minulého 

školního roku jsme začali pociťovat 

potřebu vyjít vstříc rodičům z obce 

a nejbližšího okolí, kteří se se 

svými dětmi jen obtížně dostávají 

do logopedických  poraden 

v Trutnově, ve Dvoře Králové n./L 

nebo Jaroměři. Tak začala naše 

spolupráce s panem starostou 

v přípravě logopedické poradny, 

která bude poskytovat své služby 

přímo v obci. Tímto děkuji 

zastupitelstvu obce za souhlas 

s pronájmem prostor ve zdravotním 

středisku. Jsem ráda, že se tak 

naše škola alespoň trošku může 

podílet na životě obce, v níž 

sídlí. 

 

Logopedická poradna začíná 

svou práci v úterý 30.září 2008 ve 

12:30 hodin. 

 

Přihlásit se můžete ovšem i 

předem, a to telefonicky, osobně 

nebo e-mailem v úterý 23.září na 

ředitelství školy v době od 12:30 

do 15:00 hodin 

telefon: 499 362 809, 777 005 791, 

e-mail: zslogo@specskola.cz 

 
        Mgr.Věra Konečná, ředitelka školy 

 

mailto:zslogo@specskola.cz
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Nohejbalový turnaj 

 
Dne 24. května 2008 se na 

antukových hřištích za poštou konal 

3. ročník nohejbalového turnaje o 

„Putovní pohár obce Choustníkovo 

Hradiště“. Za opět krásného počasí 

se sešlo 24 mužstev, jenž byla 

rozdělena do 4 skupin. Z každé 

základní skupiny postupovala 4 

mužstva a dál se hrálo klasickým 

vyřazovacím pavoukem. V dramatickém 

finále vyhráli hráči Bílé Třemešné, 

kteří porazili Intop Mladé Buky 

„A“. V utkání o bronz porazili 

Veteráni z Vlčkovic 3 Veterány 

z Bohuslavic. Na 5. – 8. místě 

skončili Žraloci Choustníkovo 

Hradiště, Panteři ze Zboží, Římané 

z Trutnova a Intop Mladé Buky „B“. 

Na náš turnaj se přišlo podívat 

mnoho diváků, kterým jsme mohli 

nabídnout bohaté občerstvení. 

Například uzené klobásy, „prase na 

ohni“ a k tomu dobré pečivo.  

  
 

Jiří Drábek 

 

Družstvo mladých hasičů Choustníkovo Hradiště 

 
K 1. 7. 2008 byla po více jak 

deseti letech obnovena činnost  

družstva mladých hasičů. Cílem 

našich schůzek a tréninku  bude  

nejen příprava družstev k soutěžím 

v požárním útoku, ale také další 

aktivity spojené s činností SDH 

v obci. S provozem tohoto kroužku 

bylo však nutné provést některé 

přípravy. Po dohodě s obecním 

úřadem a klubem sportovců jsme 

začali s obnovou a údržbou 

fotbalového hřiště, které bychom 

rádi v příštím roce uvedli do 

stavu, kde bude možné pořádat akce 

spojené s požárním sportem a jiné. 

Zde nám bylo umožněno vybudovat 

základnu pro provoz techniky a 

zároveň tréninkovou dráhu pro 

požární sport. 

 

V současné době se družstvo 

připravuje na zřejmě letos 

poslední závod, ale věřím, že  

v příští sezóně bude více šancí na 

nějaké to umístění a snad i 

trofej☺. Rád bych také pozval 

všechny zájemce (dívky nevyjímaje) 

na pravidelné sobotní tréninky, 

které se konají vždy od 9.00 do 

11.30 hod. na fotbalovém hřišti. 

 

Tímto bych také rád poděkoval 

obecnímu úřadu a zastupitelům obce 

za materiální a finanční pomoc s 

nákupem vybavení nutného pro 

provoz a údržbu požární techniky.  
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Dále chci poděkovat firmě 

MALUS, která nám ochotně pomohla 

s úpravou a posekáním trávy na 

hřišti, obecnímu úřadu ve 

Vlčkovicích  taktéž za pomoc a 

posekání trávy, firmě KOKAM za 

materiální dar čtyř kubíků 

pískovcové drtě (potřebovali jsme 

jen dva kubíky, ale děkujeme), 

dále firmě BONO, která nám 

poskytla darem požární nádrž, 

Ladislavu Křížkovi za práce 

s křovinořezem a firmě Ladislav 

Maršík - Lesnické práce za 

zapůjčení techniky.   

                                                                                                        

Čížek Lubomír – strojník 

 

Nemáte kde uspořádat rodinnou oslavu? 

Využijte „SÁL OBECNÍHO DOMU č. p. 79“. 
 

Obec Choustníkovo Hradiště 

nabízí svým občanům i ostatním 

zájemcům možnost pronájmu sálu 

obecního domu například pro účely 

pořádání rodinné oslavy či setkání. 

Nájemné za sál je stanoveno 

paušálně na 300,- Kč za den, kdy 

samotná akce probíhá. Sál je možné 

si převzít den předem a den po akci 

je vyhrazen pro úklid a předání 

sálu zpět. V letošním roce již bylo 

této možnosti několikrát využito 

k plné spokojenosti. Vybavení sálu 

se rok od roku zlepšuje. Nyní je 

k dispozici kuchyňská linka, 

plynový sporák, lednice, nádobí, 

dostatek stolů a židlí. V sále je 

samozřejmě dostupné i WC. 

V případě, že budete mít o sál 

zájem, kontaktujte 

v dostatečném předstihu starostu 

obce pana Vratislava Vopálku. Více 

informací na tel 499 692 942 nebo 

725 08 11 96. 
 

 

Monika Hanušová 

 

INFORMACE – svoz komunálního odpadu v obci. 
 

Na začátku měsíce října bude opětovně zahájen týdenní svoz 

komunálního odpadu. 
 

Komunální odpad v příštích týdnech bude svezen v následujících termínech: 

➢ čtvrtek 18. září 

➢ čtvrtek 2. října 

➢ čtvrtek 9. října 

➢ čtvrtek 16. října 

➢ čtvrtek 23. října 

➢ čtvrtek 30. října ...... 
 

Svoz v týdenním intervalu bude pokračovat až do jara 2009, kdy vás na 

změnu svozových intervalů opět upozorníme.  

 
           Monika Hanušová 
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V Ý H O D N Á   N A B Í D K A 
Generali Pojišťovna, a.s.  

připravila  pro  obyvatele  

obce Choustníkovo Hradiště nabídku 

pojištění rodinných domů, domácností, realit  a podnikání  

se slevou 30 % 

trvá po celou dobu pojištění,   asistenční služby na pojištění rodinných domů a domácností až do 

3000,-   a dále bonusový systém  slev za  bezeškodní průběh  - 5 %  za každý rok 

pojištění  rodinného domu  na všechny živly 

  Pojistná částka                 Roční pojistné 

1 000 000,- Kč                         630,- Kč 

2 000 000,- Kč                      1 260,- Kč 

3 000 000,- Kč                      1 890,- Kč 

pojištění   domácnosti  – živly a odcizení 

      Pojistná částka                       Roční pojistné 

 300 000,- Kč                         483,- Kč 

 500 000,- Kč                         805,- Kč 

 
Na ostatní majetek je možné zpracovat nezávaznou  nabídku pojištění 

 

Kontaktovat můžete pojišťovnu na čísle 728987949, nebo 499620981 
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Prusko-rakouská válka v roce 1866 (díl 4. - 

Choustníkovo Hradiště, Kuks a bitva u Hradce Králové) 
 

Ve stejný den, jako probíhala 

bitva u Dvora Králové nad Labem se 

bojovalo také u Svinišťan na 

Jaroměřsku. Bitevní vřava u této obce 

přiměla hlavní voj pruského V. 

armádního sboru, aby upustil od již 

započatého pochodu z České Skalice na 

Choustníkovo Hradiště a zaujal 

postavení u Miskolez. Mohutný nápor 

pruského 6. granátnického a 52. 

řadového pluku na svinišťanský dvůr a 

46. řadového pluku na sebučský ovčín od 

Miskolez přiměl celou Poeckovu brigádu 

k ústupu přes ovčín do Sebuče. Krvavé 

boje probíhaly také u ovčína, kde 

ustupující jednotky podpořily 2. prapor 

67. pěšího pluku. Pruskému postupu se 

však již nedalo vzdorovat. Krvavé 

ztráty v té době utrpěl 37. pěší pluk, 

kterému vpadly pruské jednotky do boku, 

když ustupoval po silnici k Josefovu. 

K pronásledování rakouských jednotek 

nedošlo, protože generál Steinmetz se 

s výsledkem bitvy spokojil a pokračoval 

v postupu na Choustníkovo Hradiště.   
 

Rakouský IV. armádní sbor ztratil 

39 důstojníků, 1 411 mužů. Ztráty na 

pruské straně byly 15 důstojníků a 379 

mužů.  
 

Dne 30. června 1866 se odehrály 

dva dělostřelecké souboje mezi baterií 

přidělené brigádě generálmajora vévody 

z Württembergu od II. armádního sboru 

vedeného podmaršálkem hrabětem Thun-

Hohensteinem u Kuksu a pruskými děly 

postavenými u Choustníkova Hradiště. 

Rakouská děla velmi účinně zasahovala 

postavení pruského V. armádního sboru. 

Okolo 10. hodiny zbraně utichly, avšak 

po 16. hodině byl opět vzájemný 

dělostřelecký souboj obnoven. Krátce po 

18. hodině děla umlkla. U rakouského 

vojska byli 4 muži mrtví, 2 důstojníci 

a 24 muži zranění.  Prusové měli 5 

padlých a 22 zraněných mužů. 
 

Následující dny se nesly v duchu 

manévrování obou znepřátelených vojsk a 

postupnému stahování k Hradci Králové, 

kdy byla 3. července  1866 u Hradce 

Králové svedena rozhodující bitva 

prusko-rakouské války, která také byla 

poslední velkou bitvou svedenou na 

území České republiky. Rakouská armáda 

zaujala 12 km dlouhé postavení na 

pravém břehu Labe, čelem k Hořicím.  
 

Pruské vrchní velení vydalo již 

29. června 1866 rozkaz ke spojení 

labské, 1. a 2. armády na pravém břehu 

Labe v prostoru mezi Josefovem a 

Hradcem Králové. 3. července však byly 

v dotyku pouze labská a 1. armáda, 2. 

pruská armáda byla v postavení u 

Choustníkova Hradiště a v prostoru Nové 

Zámky-Nová Brusnice-Kocbeře-Žireč-Kuks.  
 

V ranních hodinách (7 – 9 hod.) 

zahájil 1. pruský armádní sbor útok 

proti postavením na říčce Bystřici 

proti obcím Benátky, Sadová, Mžany a 

Zavadilka. V tu dobu (okolo 8. hod.) 

došlo také k prvnímu útoku části labské 

armády proti postavením saského sboru u 

Nechanic. II. armádní sbor podmaršálka 

Thun-Hohensteina a IV. rakouský armádní 

sbor podmaršálka Festetiče nezaujaly 

přidělené postavení mezi Chlumem, 

Nedělištěmi a Lochenicemi, ale nechaly 

se strhnout útokem pruské 7. pěší 

divize. Brigáda generálmajora 

Brandeshaima (pěší pluk č. 12 a 26 a 

27. prapor polních myslivců) od IV. 

sboru se ihned střetla v boji o les 

Svíb. Rakušané ustoupili, ale následně 

zaútočili proti Čistěvsi, kterou 

dobyli. II. a IV. sbor se chystaly 

k protiútoku na svíbský les.  
 

Ve středu rakouského postavení, 

kde stály v obranném postavení X. 

armádní sbor podmaršálka Gablenze a 

III. armádní sbor arcivévody Arnošta 

došlo k útoku 1. pruského sboru okolo 

9. hod., kdy Prusové obsadili 

Dohaličky, Horní Dohalice a les Holá.  

Mohutná dělostřelecká palba z prostoru 

Lípy však dalšímu postupu zabránila. 

Labská armáda vytlačila saský sbor 

korunního prince Alberta a VIII. 

armádní sbor arcivévody Leopolda 

z Lubna, Jehlic a Hrádku do prostoru 

Stěžírky, Horní a Dolní Přím a Probluz.  
 

Na pravém rakouském křídle se 

v 11,30 hod. začínalo schylovat 

k tragédii. II. a IV. armádní sbor 

zaútočil za silné dělostřelecké podpory 

svých sborových záloh na Svíb, odkud 

vytlačil pruskou 7. pěší divizi až 

k Benátkám.  
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Oba sbory tak zcela odkryly pravé 

křídlo rakouského postavení nastupující 

2. pruské armádě od Račic a Hoříněvsi. 

Polní zbrojmistr Benedek ihned nařídil 

stáhnout II. a IV. armádní sbor na čáru 

Chlum-Neděliště-Lochenice. V tomto 

manévru zaútočily pruské jednotky na 

II. armádní sbor podporovaný 2. lehkou 

jezdeckou divizí generálmajora Thurn-

Taxise. Nepřítel se však nedal zadržet.  
 

Ve stejnou dobu (12 hod.) 

zaútočila pruská 1. gardová divize na 

Chlum od Máslojed. Rakušané ustoupili 

k Rozběřicím, načež vrchní velitel 

rakouské armády Benedek vydává rozkazy 

k protiútoku na Chlum. Také na levém 

křídle nastupuje labská armáda k útoku. 

Sasové ustupují k Rosnici a Bříze, 

VIII. sbor k Boru a do břízského 

lesíka. Ústupová cesta k Hradci Králové 

je okolo 15. hod. ohrožena.  
 

Po 14. hod. začíná mohutný útok 

pruské 1. armády proti Lípě a Chlumu. 

III. armádní sbor za bojů ustupuje 

k Hradci Králové, protiútok zahajuje 

postupně IV. a I. armádní sbor. 

Rammingův VI. armádní sbor je ze zálohy 

vržen proti Rozběřicím a Chlumu, které 

dobyl, avšak pruská zteč vše zvrátila. 

Proti Chlumu nesmyslně útočí také I. 

armádní sbor, který je při bodákovém 

útoku téměř zdecimován. Jeho ztráty 

během necelé půlhodiny jsou téměř 10 

000 mužů. Po zhodnocení kritické 

situace na všech částech bojiště vydal 

polní zbrojmistr Benedek krátce po 16. 

hodině  rozkaz k ústupu. Chaos v řadách 

rakouských pluků a praporů způsobil, že 

z ústupu se stal útěk. Zbytky rakouské 

Severní armády se v průběhu noci a 4. 

července 1866 soustřeďovaly na levém 

břehu Labe v prostoru Třebechovice - 

Vysoké Mýto – Holice - Pardubice. 

Následoval ústup přes Litomyšl a 

Svitavy převážně k Olomouci. 
 

Prohraná bitva u Hradce Králové 

znamenala zničení rakouské Severní 

armády. Celkové ztráty Rakušanů u 

Hradce Králové byly 1 313 důstojníků, 

41 499 mužů, 6 010 koní, 187 děl a 641 

povozů.  Sasové měli ztráty 53 

důstojníků a 1 446 mužů. Prusové v boji 

ztratili 373 důstojníků, 12 605 mužů a 

4 892 koní. 
 

Po katastrofě u Hradce Králové 

nastal ústup rakouské Severní armády 

k Vídni. Podstatná část rakouské 

Severní armády se ke dni 11. července 

přesunula k Olomouci. V té době se 

k Olomouci blížila i pruská 2. armáda 

pod velením korunního prince. Při 

dalším ústupu rakouských vojsk byla 

svedena 15. července 1866 bitva u 

Tovačova a 22. července 1866 u 

slovenského Lamače (Bratislavy).  
 

Dne 26. července 1866 bylo na 

zámku v Mikulově podepsáno příměří a o 

měsíc později, 23. srpna podepsali 

zástupci obou znepřátelených stran 

mírovou smlouvu. Stalo se tak v Prusy 

okupované Praze. Tak skončila 

sedmitýdenní válka, avšak okupace 

českých zemí trvala až do září 1866. 
 

Rakousku vnucená válka v roce 

1866 a jasné vítězství  Pruska tak 

otevřelo cestu k definitivnímu pádu 

státně politického systému z roku 1815 

a jeho nahrazení novým. K tomu došlo po 

vítězství  Pruska nad Francií a 

oficiálním politickém sjednocení 

Německa v roce 1871. Systém, kde 

Rakousko hrálo již druhořadou úlohu, 

byl definitivně kodifikován na 

berlínském kongresu v roce 1878. Toto 

uspořádání Evropy pak přetrvalo až do 

začátku druhého desetiletí 20. století, 

kdy  došlo díky vzrůstajícím ambicím 

velmocí, především Německa, k jeho 

další revizi vyúsťující až v první 

světovou válku.    
 

Válka v roce 1866 má i velký 

význam z hlediska vojenskohistorického. 

Byla jednou z posledních, ne-li úplně 

poslední válkou „starého stylu“, kde 

byly použity k útokům mohutné sevřené 

kolony pěchoty, masově bylo nasazováno 

jezdectvo, naposledy byly v rakouské 

armádě použity pušky nabíjené zepředu. 

Taktická převaha pruské armády, 

dokonalejší pěchotní výzbroj i mnohem 

schopnější velitelský sbor byly 

hlavními příčinami vítězství Prusů. Do 

dějin se zapsala i bitva u Hradce 

Králové – byla v počtu nasazených 

vojáků druhou největší bitvou 19. 

století. Jako rozhodující bitva celé 

války měla velký vliv na evropský 

politický vývoj a svým významem předčí 

nejznámější bitvu, která se odehrála na 

našem území – bitvu u Slavkova v roce 

1805. 

Ing. Radek Teichman 

Celý pětidílný seriál týkající se událostí prusko-rakouské války si již nyní 

můžete přečíst v historickém okénku na našich internetových stránkách. 



 

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, Mgr. Ivana Mrštíková, Jiří Drábek, Ing. Radek 

Teichman, Mgr. Věra Konečná, Lubomír Čížek.  

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

odpovídají autoři. Uzávěrka 8. září 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 
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