
 
 

 

V dubnovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme pro vás připravili: 

 

❖ Vodné za 1. pololetí 2009 

❖ Místní poplatek za odpady 

❖ Tradiční setkání důchodců 

❖ Vítání občánků 2008 

❖ Mikulášské odpoledne 

❖ Novinky v projektu CzechPoint 

❖ Nová pohlednice naší obce 

❖ Cyklistika v roce 2008 

❖ Humanitární sbírka 

❖ Maškarní karneval 

❖ Mateřská škola  

❖ Kreativní dílna 

❖ Jarní zamyšlení 

❖ Evidence obyvatel Obce 
Choustníkovo Hradiště 

❖ Prusko rakouská válka 
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Vodné na 1. pololetí 2009 
 

 

 

 Jako již tradičně i v tomto vydání 

Hradišťského zpravodaje patří místo 

vodnému – tentokrát na 1. pololetí 2009. 

Stanovená cena vodného je 

 

16,-Kč/m3 
 

 K zvýšení ceny vodného dochází 

z důvodu realizace plánovaných investic 

do oblasti vodovodních sítí v roce 2009. 

 

 

 

 

Místní poplatek za odpady 
 

 

 

 

 

Vodné za rok 2009 bude vybírat pan Jiří 

Škop. Za 1. pololetí výběr probíhá 

v průběhu měsíce června a za 2. pololetí 

v průběhu listopadu. 
 Dále si Vás dovolujeme upozornit, 

že dodávka pitné vody probíhá na základě 

smluvního vztahu a je povinností 

odběratele nahlásit jakékoli změny, které 

můžou mít vliv na úpravu této smlouvy 

(tzn. změna příjmení, prodej nemovitosti, 

úmrtí původního odběratele). Veškeré tyto 

změny, prosím nahlaste v kanceláři 

obecního úřadu. 

 
   Simona Hauptová 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 

dne 10. prosince 2008 schválilo novou 

vyhlášku o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využití a odstraňování 

komunálních odpadů, která následně vešla 

v platnost 1. ledna 2009. Změnou ve 

vyhlášce oproti minulému roku je mírné 

zvýšení ceny poplatku z 410,- Kč na 480,-

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. 

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 k 30. říjnu. 

V prvním termínu je možno uhradit poplatek 

i v plné výši. 

Další změnou ve vyhlášce oproti 

minulému roku je zrušení 50% úlevy 

poplatku za odpady osobám starším 75 let. 

Od placení poplatku za odpady jsou 

osvobozeny fyzické osoby nevidomé, 

bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, a osoby, 

které si odpykávají trest odnětí svobody. 

Dále je 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 něho 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. Vlastníkům 

rekreační nemovitosti vyplývá z vyhlášky 

povinnost nahlásit do 30-ti dnů vznik 

poplatkové povinnosti. 

Jako tomu bylo i v předchozích 

letech místní poplatek za odpady vybírá 

pan Jiří Škop. O blížícím se výběru 

jednotlivých poplatků budete informováni 

letáky. 

 

 
   Simona Hauptová 
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Tradiční setkání důchodců 
 
Tak jako již každý rok připravily 

Obce Choustníkovo Hradiště a Vlčkovice 

v Podkrkonoší na první listopadový pátek, 

tradiční setkání důchodců z obou obcí. 

Starostové obou obcí se vždy snaží 

zajistit pro důchodce zajímavé hosty. 

Dlouho připravovaná akce začala v 18:00 

hodin. Hlavním lákadlem večera bylo 

bezpochyby vystoupení populární dvojice 

Evy a Vaška. Jejich vystoupení splnilo 

všechna očekávání a všem se velmi líbilo. 

Při této příležitosti si mohli přítomní 

zakoupit CD s jejich nahrávkami. 

Po ukončení tohoto vystoupení 

následovala přestávka, při které byla 

všem přítomným podána večeře, kterou se 

svými spolupracovnicemi uvařila paní 

Marie Blažková. 

 

 
 

 

 

Vítaní občánků 2008 

 
Dne 16. prosince Obecní úřad Choustníkovo 

Hradiště připravil vítání nově narozených 

občánků. V roce 2007 se v naší obci 

nenarodilo mnoho dětí, proto některé 

z nich čekaly na své přivítání až do roku 

2008. 

 

 

Vítání občánků se zúčastnili: 

 

Martin Kumpoch nar. 18. 4. 2007 

Rozálie Kumpochová nar. 18. 4. 2007 

Eliška Vodičková nar. 13. 10. 2007 

Vojtěch Hloušek nar. 7. 7. 2008 

Natálie Mlynářová nar. 14. 7. 2008 

 

 

Touto cestou děkujeme paní ředitelce 

mateřské školy Mgr. Ivaně Mrštíkové za 

zapůjčení školní kuchyně. Po večeři byl 

dán prostor hudební skupině Melodik, 

která pod vedením pana Pultara, hrála 

k tanci a poslechu až do ranních hodin.  

Podle reakcí, které jsme 

zaznamenali, se celá akce povedla. Pro 

organizátory je to jistě příjemné 

zjištění, ale je to také zavazující, 

abychom se již v předstihu snažili 

zajistit na příští setkání zajímavé 

umělce. Příští setkání se již 

připravujeme a těšíme se, že se opět 

letos ve Vlčkovicích v dobré pohodě 

setkáme. 

 
      Vratislav Vopálka 
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Mikulášské odpoledne 
 

Bez Mikuláše a jeho čertovské družiny si 

neumíme tento předvánoční svátek 

představit. Pro loňské připomenutí 

Mikuláše, jsme dětem zajistili loutkovou 

vánoční pohádku, která se moc líbila. 

 Čekání na příchod Mikulášské družiny 

bylo vyplněno hrami a soutěžemi. Žízeň, 

zaháněly děti připravenou limonádou. 

Příchod Mikuláše a několika čertů byl 

doprovázen i pláčem, zřejmě zlobivých 

dětí.   Avšak po chvilce jsme vyslechli 

mnoho písniček a básniček, které děti 

Mikulášovi přednesly. Mikuláš každému 

z dětí předal domeček plný sladkostí. Po 

malé diskotéce s balónky se spokojené děti 

a rodiče rozešli domů. Přesto, že účast 

dětí s rodiči byla hojná, je  na podobných 

akcích vidět, že nám dětí i v naší obci 

ubylo. 

       
    Vratislav Vopálka       

 

 
 

 

 

Novinky v projektu Czech-

point 

 
 Od 1. 1. 2009 nastali novinky 

v projektu Czechpoint. Na místním obecním 

úřadě jsou tedy kromě Výpisu z Trestního 

rejstříku, Výpisu z katastru nemovitostí, 

Výpisu z obchodního rejstříku, Výpisu 

z živnostenského rejstříku, Podání do 

registru živnostenského podnikání pro 

fyzické a právnické osoby, které již 

fungují od 1. 9. 2008, nově v nabídce tyto 

služby: 

 

1. Výpis z bodového hodnocení 

řidiče 
 

 

 Nová služba Czechpointu Výpis 

bodového hodnocení řidiče, umožňuje 

občanům na kontaktním místě veřejné správy 

zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve 

správním řízení). Výpis je poskytován z 

Centrálního registru řidičů vedeného 

Ministerstvem dopravy, jehož součástí je 

právě i evidence bodového hodnocení.  

 

 

 

 

 
Tento výpis má pouze informativní 

charakter pro občany, nenahrazuje výpis z 

karty řidiče pro styk s úřady. 

 

 

 

Co budete potřebovat k získání Výpisu 

z bodového hodnocení řidiče: 

• občanský průkaz nebo cestovní 

pas  

• cena 100,-Kč 

   

O tento výpis může požádat člověk pouze 

sám nebo jím určený zmocněnec (na základě 

plné moci) 

 

 

http://www.mdcr.cz/cs/Home_Page.htm
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2. Vydání ověřeného výstupu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 

 Tato služba je především určena 

firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se 

ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze 

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak 

může dodavatel v zadávacím řízení nahradit 

doklady prokazující splnění základních a 

profesních kvalifikačních kritérií.   

 

 

 

Nový pohled obce 
 

 Od března 2009 je možno na místním 

obecním úřadě zakoupit nový pohled obce. 

 Na pohledu jsou zobrazeny 

nejvýznamnější památky naší obce, jako je 

Pomník sv. Jana Nepomuckého, Pomník F. A. 

Šporka, Pomník obětem první a druhé 

světové války. 

 
     Simona Hauptová 

 

 

 

 

 

 

Cyklistika v naší obci 

 
Já, níže podepsaný jménem svým i 

všech členů přátel cyklistiky 

Choustníkovo Hradiště, bych chtěl 

poděkovat obecnímu úřadu, za 

vstřícnost a také za příspěvek, 

který nám pomáhá vést 

fotodokumentaci, nákup mapek atd... 

 Ale i my se snažíme pomoci. 

Například při výsadbě stromů v ulici před 

školou a také při úklidu po starých 

vyfrézovaných pařezech, čehož se 

zúčastnili: J. Hanzl, M. Seneta, J. Šefr, 

V. Vopálka, J. Ježo. Všem, kteří pomohli, 

patří poděkování. 

 Potěšující je také to, že u nás je 

25 členů, z čehož 3 jsou přespolní. Věk 

členů se pohybuje od 40 – 70 let za minulý 

rok 2008 jsme měli 14 celodenních výletů, 

vzpomenu pro představu jeden z nich: 

Choustníkovo Hradiště, Kateřina, 

Vlčkovice, Čermná, Hostinné, Debrné, Dvůr 

Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel je povinen výpis ze seznamu 

uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 

 

Co budete potřebovat k získání Vydání 

ověřeného výstupu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů: 

• IČO organizace 

• cena 100,-Kč 

 

 

Jde o rejstřík veřejný, požádat o výstup 

může kdokoliv. 

 
          Simona Hauptová 

 

 

 
 

 

 

 

 Ty krátké odpolední výlety, těch 

bylo opravdu mnoho a hlavně jezdíme 

v pohodě. Přes všechno to ježdění, což 

zabere opravdu mnoho času, máme také čas 

na stmelování party, například tím, že si 

v Gruntu u rybníka uděláme opékačku. Těch 

také za léto několik stihneme. Dne 27. 

prosince 2008 jsme měli v sále Obecního 

domu slavnostní posezení, při kterém jsme 

zhodnotili rok 2008 a naplánovali další 

trasy na rok letošní. 

 Těšíme se na nové tváře i na to, že 

nás bude více. 

    
      Za všechny členy J. Ježo 
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Obec Choustníkovo Hradiště 
ve spolupráci s 

Občanským sdružením Diakonie Broumov 
 

 

     VYHLAŠUJE 
 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 

➢ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 

➢ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 

➢ Domácích potřeb – nádobí (vše jen funkční) 

➢ Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky 
 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE 

obnošené boty,svetry,elektrospotřebiče,nábytek,dětské kočárky 

 

Sbírka se uskuteční 

dne 16. – 17. 4. 2009 

v kulturním sále obecního domu č. p. 79 

od 17:00 do 19:00 
 

Věci, prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

 

 

 

Maškarní karneval 
 

  

Dne 7. března 2009 v 14:00 

uspořádal obecní úřad dětský 

maškarní karneval. Plni 

očekávání jsme čekali na účast 

dětí. K naší radosti se sešlo na 

třicet dětí s maminkami, babičkami a 

také se dostavovali tatínci a dědečkové. 

Pro děti byl připraven za vydatné pomoci 

paní ředitelky Mrštíkové zábavný program, 

který děti plně zaujal a ani na chvíli se 

nenudily. Za účast v soutěžích děti 

dostávali pěkné odměny a nechyběli ani 

sladkosti.  

 Aby snad netrápil přítomné hlad, 

dodala pekárna Lično sponzorský dar, dobré 

koláče, na kterých si všichni pochutnali. 

Pro žíznivé se podávala limonáda, a pokud 

byl zájem, pro dospělé se vařila káva.  

 

 

 

 

 

Hudební doprovod pro celé odpoledne 

zajistil pan Radek Čeliš. Organizace a 

moderování celého odpoledne se ujala paní 

Marie Blažková. Jako další pomáhaly paní 

Hana Čížková, Vlasta Vaníčková, Adéla 

Vosátková, Květa Macháčková a také slečna 

Aneta Hubáčková učitelka mateřské školy. 

 Všechny nás potěšil velký počet 

hezkých masek. Všechny byly velice hezké a 

nápadité. Deset vylosovaných si odneslo 

hezké a hodnotné ceny. Podle reakce dětí i 

dospělých se zábavné odpoledne povedlo a 

k večeru všichni spokojena odcházeli do 

svých domovů. 
 

                    

       Vratislav Vopálka 
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Mateřská škola 

 
 

Co připravujeme v mateřské škole? 

 

 

 

30. dubna 2009 dopoledne –„ Čarodějnický den“ 
 

- budou po vesnici řádit čarodějnice a čarodějové z mateřské školy. 

- za malou sladkou odměnu začarujeme, přičarujeme, odčarujeme, cokoliv si řeknete. 

Máte-li strach, nevycházejte poslední den v měsíci dubnu raději ven. 

 

 

22. května 2009 od 8 do 16 hodin – „ Zápis do mateřské školy“ a „ Den  

             otevřených dveří v mateřské škole“. 
 

- přijďte se na nás podívat. 

 

 

1. června 2009 dopoledne – „ Dětský den“ 
 

- dětský den bude probíhat na zahradě mateřské školy. 

- budeme soutěžit, závodit a hrát si.  

- dostaneme zmrzlinu 

 

 

30. června 2009 dopoledne – „Šerpování školáků“ 

 

- loučení před prázdninami s dětmi, které odejdou do základní školy. 
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Jak jsme byli bezradní 
 
 Taková bedna plná malých kousků. 

Zjevné je pouze to, že se jedná o PUZZLE. 

Nevíme, kolik je to obrázků, jaké to jsou 

obrázky... To nedá nikdo dohromady. Ale 

našli se hračičkové – kouzelníci. Zdenda 

Netek s partnerkou Janou z Lanškrouna si 

s nadšením vzali velkou bednu, vysypali si 

všechny kousky doprostřed obývacího pokoje 

a za týden nám předali víc než 50 malých 

sáčků i s obrázky. Moc, moc jim za to 

děkujeme, protože teď už děti z mateřské 

školy mohou skládat obrázky, mají velký 

výběr a nepletou se jim kousky. 

 

       
          Mgr. Ivana Mrštíková 

 

 

Poděkování sponzorům 
 

 Děkujeme sponzorům, kteří naplnili 

mikulášské balíčky: pan Lhoták, paní 

Škopová, Zilvarová, Rausová, Volfová, 

Maršíková a Dobrovičová. 

 

Vánoční dárky a hračky pod stromeček 

v mateřské škole darovali: panové Krejcar, 

Rausa a Lhoták, paní Záplatová, Volfová, 

Dobrovičová a Škopová. 

 

Všem sponzorům – rodičům děkujeme  

 

       
        Děti z MŠ Choustníkovo Hradiště 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy 

Choustníkovo Hradiště 
 

 

 Zápis do mateřské školy Choustníkovo 

Hradiště se uskuteční v pátek 22. května 

2009 od 8 do 16 hodin. S sebou si vezměte:   

- občanský průkaz 

- rodný list dítěte    

- zdravotní průkaz dítěte                                                                                 

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělání (žádost vyplníte v mateřské škole 

nebo si formulář můžete předem vyzvednout 

v mateřské škole). 

 

 

 

 

 

 

Dětský karneval v MŠ 

 
 

Dlouho jsme přemýšlely, jak udělat 

karneval, jestli ve školce jen pro děti 

nebo někoho pozvat? Nakonec jsme se 

rozhodly, že karneval uděláme ve školce a 

pozveme seniory z obce. Ale v tu chvíli 

nám nastal další problém, jaké písničky 

vybrat a hlavně, co za soutěže. 

Když jsme měly vše naplánováno, tak přišel 

ten den 26. února. 2009, kdy se konal náš 

karneval. 

 Od rána děti chodily do školky v 

krásných maskách, přišel Bořek stavitel, 

myslivec, mušketýr, Pat, Spidermani, 

přišla i princezna Jasmína, ale i další 

krásné princezny. Nemohla chybět Červená 

Karkulka a spousta dalších krásných masek. 

Šikovné holčičky, babičky a dědečky 

přivítaly a nasadily jim čepičky. Bylo zde 

připraveno občerstvení a hlavě spousta 

zábavy. 

 Na programu byla spousta soutěží, do 

kterých se zapojily i babičky. Například 

pejsek na provázku, stavění komínu z 

kostiček a spousta dalších a dalších. A 

aby nebylo jen u soutěží, tak jsme 

předvedly, co umíme, zazpívaly jsme pár 

písniček, zahrály krátké divadlo o „Veliké 

řepě“ a nakonec řekly básničku. Mezi 

zpíváním a soutěžením jsme si i 

zatancovaly. 

Děti dostávaly dárečky za soutěže, nakonec 

se vybrala jedna nejlepší tanečnice, ale 

bylo to velmi těžké. 
 

                                                    

                  Aneta Hubáčková 

 

 

 

    Mgr. Ivana Mrštíková       

    ředitelka MŠ Choustníkovo Hradiště 
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Kreativní dílna - Přijďte 

se odreagovat 

od starostí 

všedních dní 

 

 

 

   Mnozí z vás jistě ví, 

že v loňském roce 

probíhala za podpory 

Královéhradeckého kraje 

v naší obci Kreativní 

dílna. Dílny se konaly 

přibližně jednou za měsíc, vždy na jiné 

výtvarné či rukodělné téma. Společně jsme 

se naučili novým technikám a dovednostem a 

v neposlední řadě jsme si vyčistili hlavu 

od všedních problémů a povinností. 

Vzhledem k tomu, že dílna zaznamenala 

úspěch, bude i v letošním roce pod vedením 

slečny Moniky Hanušové pokračovat. Dílnu 

může navštívit každý bez rozdílu věku či 

pohlaví! Rádi přivítáme nové tváře!!! 

Stejně jako v loňském roce se dílna koná 

přibližně jednou měsíčně, vyjma dvou 

měsíců letních prázdnin. Každá dílna je 

připravena tak, aby i ten kdo s danou 

technikou nemá žádné zkušenosti, ji bez 

problému zvládl. Pomůže vám k tomu 

množství šablon, předloh a hlavně vedoucí 

dílny. Vzhledem k tomu, že rok 2009 je již 

v plném proudu mohli si účastníci dílen 

vyrobit vlastní keramický výrobek, 

malovaný hedvábný obrázek a také si 

odekorovat nějaký ten kus oděvu pomocí 

šablon a textilních barev. 

 Další dílny vás lákají na jarní 

dekorace, savovou a spirálovou techniku, 

ubrouskovou techniku, práci s keramickou 

hlínou, vánoční dekorace… Některé techniky 

se částečně shodují s loňským rokem, můžu 

vás ale ujistit, že každá dílna je 

jedinečná a přestože se jedná o stejnou 

techniku, vyrobíme úplně jiný výrobek. I 

podle slov účastníků se výrobky stávají 

pěkným dárkem pro blízkou osobu, či 

dekorací pro zútulnění vašeho bytu. Své 

místo si najdou i výrobky z dílen 

zaměřených na textilní techniky. Uvidíte, 

že každý bude chtít vědět, kde jste 

koupili tak pěkné tričko.  

 Pokud byste se chtěli dílny 

zúčastnit, stačí sledovat letáčky a 

plakáty, a do dílny se předem přihlásit na 

obecním úřadě do stanoveného data. Nutno 

dodat, že dílny na sebe tématicky 

nenavazují, takže záleží jen na vás, které 

dílny se zúčastníte a které nikoli.  

Budu se na vás všechny těšit, zdraví 

Monika.   

Monika Hanušová 
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Jarní zamyšlení 
 

 

 Podobné myšlenky se mi 

hlavou honí každý rok.  Konečně 

nastávají slunečné dny, příroda 

se probouzí a snaží se 

milosrdně zakrýt vše, co se za 

předchozí dobu nahromadilo na trávnících, 

podél cest a chodníků. Nevím, jak to mají 

jiní, mě a kupodivu i mé děti (aniž bych 

je k tomu vybízela) to vždycky přiměje 

k tomu, přírodě pomoci. Již hodně let na 

jaře sbíráme odpadky podél chodníků. 

Pohledem z okna se pak přesvědčujeme, jak 

je hned na svět hezčí pohled.  

Každý rok jsme povzbuzovány okolo jdoucími 

lidmi, ale ještě nikdy se nestalo, že by 

se někdo přidal. A tak přemýšlíme:  PROČ? 

Je to pro ně špinavá práce? To těžko – 

okolo svých domů mnozí podobnou práci 

dělají bez problémů. 

 

Myslím, že hlavní překážkou je to, že  

- „já jsem to sem nevyhodil(a), proč bych 

to tedy měl(a) uklízet?“  

- máme přece Obecní úřad, ten ať nechá 

uklidit obecní prostranství.  

 

K těmto dvěma otázkám mě napadají dvě 

další otázky místo odpovědí.  

 

Když jsem to nevyhodil(a) já – kdo tedy? 

Ano, něco málo roznese vítr, takže je ten 

odpad opravdu bezejmenný. Podle skladby 

toho, co každoročně sbíráme, ale vidím, že 

to může být kdokoliv z občanů a kterékoliv  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

jejich dítě. Nejvíc odpadu totiž tvoří 

obaly od nápojů (plechovky od piva, 

krabice a krabičky od džusů, PET lahve) a 

obaly od sladkostí. Přesto myslím, že 

každý se může podílet na tom, aby se 

odpadky nepovalovaly všude. Nejen tím, že 

je sám nebude odhazovat, ale hlavně tím, 

že v tomto směru bude soustavně ovlivňovat 

svoje děti. Nevěřím, že se tomu tak děje a 

mám k tomu svůj každoroční důvod. 

 

Je nutné, aby Obecní úřad vynakládal naše 

finanční prostředky na úklid po nás? 

Nebylo by lepší pro nás všechny, kdybychom 

si podobné drobnosti, na které bez 

problémů stačíme, udělali sami a 

finančních prostředků, které jsou 

k dispozici, využili lépe a užitečněji?  

 

A vůbec nejlepší zakončení jarních 

úklidových prací je to, že brzy PO se může 

začít znovu. Má to tu výhodu, že nové 

odpadky jsou barevnější a čerstvější a 

lépe s nimi pracuje.  

Že by stále platilo: 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas  

Překlad: Marnost nad marnost, vše je 

marnost.  

Zdroj: Bible, kniha Kazatel, I, 2 

??? 

 

 
    Ing. Kateřina Krobotová 
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Obecní úřad zve všechny čaroděje a čarodějky na 

ohňovou slavnost, která se koná  

ve čtvrtek 30. dubna 2009  

od 19:00 u rybníků v Gruntu 

 
K tanci a poslechu bude hrát pan Macháček 

Pro děti bude připraveno občerstvení a to čarodějné 

špekáčky a lektvarová limonáda zdarma. Zapálení 

ohně bude okolo 20. hodiny oznámeno světelnými 

efekty a třemi ranami z děla. 

Srdečně zveme malé i velké. 

 

 
Evidence obyvatel Obce Choustníkovo Hradiště 

 

Dle evidence obyvatel bylo k trvalému pobytu v obci k 31. 12. 2008 hlášeno 568 

obyvatel z toho 216 mužů a 231 žen.  
 

Následující tabulka a graf vám napoví o věkovém složení obyvatel obce k 31. 12. 2008. 

  
 

 

Věková skupina v dané skupině obyv. 

0 až 6 let 27 

7 až 18 let 74 

19 až 30 let 94 

31 až 40 let 79 

41 až 50 let 76 

5         51 až 60 let 88 

61 až 70 let 84 

71 až 80 let 30 

81 až 90 let 14 

91 až 100 let 2 

100 + 0 

cekem 568 
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V roce 2008 se narodili 
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 Česká Pošta  

- česká pošta nabízí  

 

 

Postžirový účet – pro všechny věkové kategorie 

Spotřebitelský úvěr – od 20 000 – 750 000 Kč 

červené konto – výhodné zúročení peněz – nad 50 000 Kč – 3 % p. a. 

 

 

 

 

Životní pojištění – od 18 let 

Pojištění Dynamik Pro – od 15 let 

Pojištění Sluníčko – pojištění dospělých ve prospěch dítěte + dětská úrazovka 

Úrazové pojištění – dětí i dospělých 

Kombi – pojištění za jednorázový vklad 

pro děti – úrazové pojištění zdarma 

pro dospělé – zajímavé zhodnocení financí 

Dále: Pojištění staveb, Pojištění domácností a Povinné ručení 

 

 

 

 

Stavební spoření „ s Liškou“ – se státním příspěvkem až 3000 Kč ročně 

 

 

 

 

Penzijní připojištění – se státním příspěvkem až 150 Kč měsíčně 

 

Přijďte se informovat na naši poštu. 

 

 

Díl 5. - Bojiště z roku 1866 u Dvora Králové nad Labem 

  
Na bojištích v roce 1866 zůstaly ležet tisíce padlých. Nejinak tomu bylo u Dvora 

Králové nad Labem. Padlí vojáci byli pohřbíváni přímo na bojišti a v jeho okolí. Jednalo 

se o několik  hromadných hrobů  přímo na bojišti pod trutnovskou silnicí a dále 

v blízkosti Kohoutova Dvora. Po bitvě u Hradce Králové bylo po železnici  dopravováno do 

městského lazaretu velké množství raněných, z nichž  jich mnoho podlehlo svým zraněním.  

Zejména po vypuknutí cholery bylo mnoho zemřelých tajně odváženo v noci  do prostoru  

někdejšího Údolíčka  (dnes areál  ZOO)  k uložení do hromadných hrobů.  Důstojníci  byli 

vesměs  pochováváni na městském hřbitově (dnes tzv. Starý hřbitov). Poměrně velký počet  

tělesných pozůstatků padlých  byl po válce exhumován a převezen do vlasti (např. princ 

Anton von Hohenzollern, pruští  ženisté, setník Julius Hepke, poručík Carl  Matthias).    

Po skončení války a v několika nejbližších letech byly provizorní kříže na hrobech 

některých důstojníků  i vojáků  nahrazeny kamennými pomníčky, které nechaly zřídit 

pozůstalé rodiny. Další pomníky nechaly svým padlým druhům vybudovat důstojnické sbory 

rakouských či pruských pluků a praporů, značné byly i investice města Dvora Králové. Na 

podnět c.k. setníka Jana Nepomuka Steinského  byl ustaven v roce 1888 Komitét pro 

udržování  památek z války 1866.  Zejména z iniciativy  c.k. okresního soudního adjunkta  

Františka Kneipa  bylo mnoho pomníků ze Dvora Králové  i okolí  v roce 1890  odborně 

opraveno.  

Ve Dvoře Králové n/L byl  24. září  1892  zaregistrován spolek pod  názvem „ Verien 

zur Erhaltung der Kriegsdenkmähler  auf dem Königinhofer Schlachtfelde  a.d. J. 1866“  

(Spolek pro udržování  válečných hrobů  na královédvorském bojišti  z roku 1866)  

Předsedou spolku byl zvolen František Kneip. Práce spolku byla velice plodná, 

k nejvýznamnějším počinům patřilo odhalení centrálního pomníku na nábřeží 1. 6. 1894. 

 

 

 

ve spolupráci s Poštovní spořitelnou 

ve spolupráci s Českou pojišťovnou 

ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou 

ve spolupráci s ČSOB Penzijním fondem Stabilita 
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Po rozpadu Rakouska-Uherska pracoval na údržbě pomníků z královédvorského spolku  

pouze  Fr. Kneip a několik studentů místního gymnázia. V době do roku 1939  se do oprav  

pomníků na bojišti u Dvora Králové n/L vůbec neinvestovalo, snad pouze s výjimkou pomníků 

v Kocbeři,  o které se vzorně staral místní lesní úřad. 

V době  od roku 1939 do konce války  vznikl první soupis pomníků v královédvorském 

regionu.  Z iniciativy  místostarosty  protektorátního městského úřadu Dr. Maxe Görnera 

byl pořízen městskou technickou kanceláří. Opraven byl  centrální  pomník na nábřeží.    

V letech 1945 - 1989 měl o památky pečovat  stát ve Dvoře Králové n/L se však 

pomníky z války roku 1866 žádné péče  nedočkaly.  Státní orgány dokonce bránily 

v opravách pomníků  (např. Choustníkovo Hradiště),  aktivní jedinci byli vyslýcháni  

příslušníky Veřejné a Státní bezpečnosti.  

Se změnami ve společnosti  na přelomu 80. a 90. let došlo také k obrození hnutí v 

oblasti péče o válečné hroby a pomníky z roku 1866. V roce 1990 byla v Hradci Králové 

obnovena činnost Komitétu pro udržování památek z roku 1866, který o památky na území 

celé České republiky pečuje dodnes. 

 

 

 

          
 

 
Místní poplatek za psy 100,- Kč – do konce března 

 

1/2 Místní poplatek za odpady 240,-Kč (480,- Kč) – do konce května 

 

Splátka Svazek obcí Plynofikace 1 000,- Kč – do konce května 

 

Vodné 1. pol. roku 2009 16,- Kč/m3 – do konce června 

 

2/2 Místní poplatek za odpady 240,- Kč – do konce října 

 

Splátka Svazek obcí Plynofikace 1 000,- Kč do konce listopadu 

 

Vodné 2 pol. roku 2009 16 Kč/m3 – do konce prosince 

 

 

 

Svoz komunálního odpadu 2009 

 
 Obec Choustníkovo Hradiště zajišťuje svoz komunálního odpadu v letním 

a zimním svozovém období. V době letního období probíhají svozy odpadu 

jednou za čtrnáct dní a v době zimního svozu probíhají svozy v týdenním 

intervalu.  
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V roce 2009 proběhnou svozy v těchto dnech: 

 

leden:  1, 8, 15, 22, 29, 

 

únor:  5, 12, 19, 26, 

 

březen: 5, 12, 19, 26 

 

duben: 2, 9, 16, 23, 30, pokračuje letní svoz 

 

květen: 14, 28, 

 

červen: 11, 25, 

 

červenec: 9, 23, 

 

srpen: 6, 20, 

 

září: 3, 17, pokračuje zimní svoz 

 

říjen: 1, 8, 15, 22, 29 

 

listopad: 2, 12, 21, 26 

 

prosinec: 3, 10, 17, 24, 31 

 

 

K čistotě v obci 

 
                        

         K častým připomínkám a stížnostem občanů v obci připomínáme. Obec před 

časem vydala vyhlášku o volně pobíhajících psech, která je neustále 

porušována. Jako další nepříjemný nešvar, jsou všude neuklizené pozůstatky 

(exkrementy). Je na majitelích psů, aby po svých psech i všude venku na 

veřejných prostranstvích, chodnících a komunikacích uklidili. Chodci a 

děti z mateřské školy se s tímto problémem setkávají neustále. Chovatelé 

pejsků, buďte ke svým spoluobčanům a ke svému okolí ohleduplní. I tyto 

záležitosti lze řešit sankcemi. Chovatelé psů, vezměte tyto řádky vážně. 

Vždyť uklidit po svém psovi je normální a slušné. 

 
      Vratislav Vopálka 

 

 

 

Turnaj v nohejbale O putovní pohár 
 

 Volné sdružení nohejbalistů v Choustníkově Hradišti pořádá každoroční 

turnaj s účastí mnoha družstev ze širokého okolí. Klání se koná 23. května 

2009 od 9:00 na hřišti v Choustníkově Hradišti. Pro účastníky a diváky je 

zajištěno občerstvení s opékaným prasátkem. Každého srdečně zveme a těšíme 

se na hojnou účast. 

 
Radek Hloušek 

 

 

  
                                                               



strana 16    Hradišťský zpravodaj            

 

 
 

Internetové stránky Obce Choustníkovo Hradiště 

www.choustnikovohradiste.obec.cz 
 

 
 

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

přispěli: Vratislav Vopálka, Simona Hauptová, Jaroslav Ježo, Mgr. Ivana Mrštíková, Aneta Hubáčková, Ing. 

Kateřina Krobotová, Ing. Radek Teichman,Děti z MŠ, Monika Hanušová, Radek Hloušek. 

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(sekretářka): 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/






 


