
 
 

 
V řijnovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme pro vás připravili: 

 
 Nová školka? 
 Loučení se školáky a spaní 

v mateřské škole 
 Český svaz žen 
 Návštěva z Delbrücku 
 Mateřská škola zlevňuje obědy 

pro důchodce 
 Kreativní dílna 
 Školní rok byl zahájen 

 Nohejbalový turnaj 
 Platby v druhé polovině roka 
 Ohlednutím za děním v naší 

obci 
 Místní jednotka hasičů 
 Rozhodnutí o prodeji budovy 

bývalé základní školy č.p. 12 
 Místní jednotka hasičů 
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Nová školka? 
 
 

Ne, ale hóóódně vylepšená! 
 
 Když to paní Věra Ověčková z firmy 
V+V desing interiér viděla, řekla:“Tady 
to bude krásné..“ a během 3 týdnů 
přinesla několik navrhovaných barevných 
variant. Jednu z nich malíř pan 
Kudrnovský realizoval. Mezitím firma A + 
BX OKNA, s.r.o. vyměnila okna v mateřské 
škole, vstupní dveře a všechna sklepní 
okénka školní jídelny. Takže okna jsou 
krásná, nikudy na nás netáhne zima ani 
při dešti nezatéká. Výměna oken přišla na 
395 746,- Kč, z části tuto rekonstrukci 
zaplatila Obec Choustníkovo Hradiště, 
dotace na 108 000,- Kč byla poskytnuta 
Královéhradeckým krajem z programu Obnova 
venkova. Aby se panu Kudrnovskému lépe 
malovalo, elektrikáři z firmy Elektro 
Schejbal, montáže elektroinstalace 
schovali všechny dráty do lišt nebo je 
zasekali do zdí. 

 
 

 
 

 
No a nakonec jsme dostali i novou podlahu 
a měkký koberec. Rozinkou na dortu je 
malba postaviček stydící se holčičky a 
řádícího kluka na sloupcích mezi okny od 
slečny Radky Janů, absolventky 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové, obor Vv - Tv. Aby noční obloha 
s hvězdami na děti nepadala, vznáší se 
nám na stropě v ložnici vesmírná stanice 
a kosmonaut. 
Za úklid všech prostor patří velký dík 
všem pracovnicím MŠ a zvlášť paní Janě 
Mlynářové- mamince, která nám přišla 
pomoci. Stěhování a přetahování nábytku 
se neobešlo bez chlapské pomoci. Stejně 
jako vloni pomohl pan Radek Čeliš, 
Jaromír Roubal a Jaromír Roubal ml. 
Děkujeme. 
 Když uviděl výsledek pan starosta, 
prohlásil, že máme nejhezčí školku 
v kraji. Tak se přijďte také podívat. 
 

 
Mgr. Ivana Mrštíková, ředitelka MŠ 
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Loučení se školáky a 
spaní v mateřské škole 

 
Přemýšlely jsme, jak dětem 

zpříjemnit poslední dny ve školce, než 
půjdou do školy. Pak přišel ten nápad – 
spát ve školce. Dětem se to líbilo, a tak 
jsme ten velký den naplánovaly na 25. 
června 2009. 

Ráno děti chodily s batůžky, 
plyšáky a spacími pytli. Celý den 
probíhal normálně, děti odešly před 16 
hodinou domů a přišly zase v 18 hodin, 
ale ne sami vzali sebou maminky, tatínky 
a sourozence. Opékaly jsme buřty a 
chleby. Po táboráčku se děti rozloučily a 
šly hledat poklad. Poklad bylo těžké 
najít, loupežníci ho dobře ukryli, ale 
povedlo se. Našly jsme červenou truhlu a 
v ní mince a krabičky se žvýkacími 
cigaretami. Po návratu do školky, byly 
děti unavené, ale to nevěděly, co je 
ještě 

 
 

 
 
 
 
 
čeká. Navečeřely se, vyčistily zoubky, 
oblekly se do pyžamka a lehly si do svých 
peřin a spacáků. 

 Když už byla venku tma a vše 
nachystané, posílaly jsme děti do 
kotelny. Všude byla tma, jen svíčky jim 
svítily na cestu. V kotelně se děti 
podepsaly na papír a mohly jít zpět do 
postele. Po podepsání všech dětí jsme si 
řekly zážitky, přečetly pohádku a šly 
spát. 

Druhý den v 10 hodin za přítomnosti 
rodičů pan starosta Vratislav Vopálka 
budoucí školáky ošerpoval a dal jim malý 
dárek do školy.  Děti zpívaly písničky. 

 Loučení bylo dojemné, ale 
krásné. Přejeme všem školákům hodně 
úspěchů ve škole. 

 
 
  učitelka MŠ Aneta Hubáčková 
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Český svaz žen 
  
 Jenom se Vám chceme připomenout, že 
stále naše organizace ZO ČSŽ 
v Choustníkově Hradišti žije a pracuje. 
 V letošním roce jsme zahájily 
činnost 19. února 2009 na výborové schůzi, 
kde jsme připravily výroční členskou 
schůzi. Kterou děláme u příležitosti MDŽ, 
obdarováváme naše členky od 70 let a výše 
kytičkou. Schůze byla 4. března 2009 
v místním Motorestu, kde je nový personál, 
byly jsme příjemně obslouženy a s výborným 
pohoštěním z jejich kuchyně. Zhodnotily 
jsme rok 2008 a naplánovaly plán práce na 
rok 2009. Nejprve jako každý rok jsme 
udělaly jarní úklid na hřbitově kolem 
pomníku padlých hrdinů.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

První máj jsme oslavily úklidem u 
autobusové zastávky a u bývalé základní 
školy. V červnu jsme se sešly na opékačce 
u rybníka, tři členky měly v tomto měsíci 
narozeniny, donesly něco upečeného, všem 
moc chutnalo, bylo to pěkné posezení.  
 Uklízíme také v parku sochy u „ 
Šporku“ a kolem dětského hřiště. Do míst u 
památníku jsme nasázely letničky a 
celoročně se budeme starat o areál. Jsme 
organizace, která má většinu starších 
členek hlavně mají zdravotní problémy, 
špatně se jim chodí, tak nejde dělat akce 
jak za mlada. Jsme rády, že se v dnešní 
tak uspěchané době sejdeme, snažíme se být 
aspoň trochu užitečné, děkujeme všem za 
pochopení. 
 
               Za ZO ČSŽ Hana Dušková 
 
 
 

 

    
 
 

Návštěva z Delbrücku 
 

  
Návštěva z rodiště hraběte 
Johanna Šporka v Choustníkově 
Hradišti. V úterý 14. července 
2009 navštívila naši obec 
skupina turistů z Delbrücku 
(německo). Toto město je 

rodištěm otce hraběte F. A. Šporka, který 
byl velitelem rakouských dragounů, kteří 
se zasloužili o první porážku tureckých 
vojsk u Maďarského Raabu. Odměnou za 
vítězství byl nejen hraběcí titul, ale i 
peněžní odměna, za ni koupil Johan Špork 
panství v Choustníkově Hradišti a v Lysé 
nad Labem. V té době ještě v Hradišti stál 
hrad, který se stal prvním bydlištěm  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šporkových v Čechách. To se psal rok 1644. 
Později se J. Špork přestěhoval do Lysé, 
na hradě byl klášter sester celestýnek. 
Synovi F. A. Špork si zdejší kraj zalíbil 
a ze zděděných peněz vystavěl barokní 
skvost Kuks. 
 Hosté z Delbrücku přivezli do Kuksu 
některé pamětihodnosti připomínající 
Johana Šporka. Domnívali jsme se, že by 
jim přišlo vhod poznat naši obec s krásným 
barokním kostelem a pomníkem, který 
hradišťští občané postavili v roce 1901 
hraběti F. A. Šporkovi.  
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 Při vstupu do kostela přivítala 
hosty zvučná hudba kostelních varhan. 
Hosté projevili zájem pozdravit náš krásný 
stánek Boží oslavným hymnusovým zpěvem „ 
Boží, chválime Tebe“. Všichni účastníci 
zájezdu vstoje zpívali tento hymnus 
s velkým zaujetím. Bylo to velmi působivé. 
Následovalo přivítání hostů, za nemocného 
starostu jsem se tohoto aktu ujal sám, 
stejně, jako jsem od vedoucího zájezdu 
pana Neufelda převzal pozdrav Debrückého 
starosty skleněnou kopii znaku města.  
 Následovali informace o historii 
našeho kostela „Povýšení sv. Kříže (také 
v rodišti Johanna Šporka mají kostel 
„Povýšení sv. Kříže). Následovala podrobná 
prohlídka kostela se závěrečným  
 
 
 

 
 

 
Následovali informace o historii našeho 
kostela „Povýšení sv. Kříže (také 
v rodišti Johanna Šporka mají kostel 
„Povýšení sv. Kříže). Následovala podrobná 
prohlídka kostela se závěrečným  
 
fotografováním. Většina účastníků došlo 
pěšky k bustě F. A. Šporka, kde uctili 
jeho památku. Současně se jim dostalo 
informace o tom, že na zalesněném vršku 
stával zdejší hrad. Následovalo přátelské 
rozloučení. 
 Jsem rád, že občané z rodiště 
Johanna Šporka navštívili naši obec a 
odjížděli velmi spokojeni. 
 
          Jan Láska 
 
 
 
 

 

 
 
Mateřská škola Choustníkovo Hradiště zlevňuje obědy pro 
důchodce z obce 

 
Od 1. října 2009 budou obědy, 
uvařené v mateřské škole, pro 

důchodce v obci pouze za 42,- 
Kč. Mzdová režie 
připravovaného jídla klesla, 
zvýšila se však věcná režie 

(ale tuto hradí svým důchodcům 
obec), proto můžeme zlevnit oběd o 4,- Kč. 
Cizím strávníkům a dětem zůstává cena 
obědů stejná. 
 Chceme naše důchodce upozornit, že 
vaříme velice zdravě. Spotřební koš má na 
starosti kvalitu jídla, pečlivě hlídáme 
spotřebu tuků a cukrů, sledujeme pestrost 

stravy, zařazujeme ovoce, zeleninu, 
luštěniny, ryby, kuřecí maso, biopotraviny 
a málo kořeníme 
Myslíme si, že naše obědy jsou vhodné i 
pro maminky na mateřské dovolené, ty ovšem 
by musely platit i zmiňovanou věcnou režii 
( energie, voda, mycí prostředky,..) a 
měly by oběd za 58,- Kč. Jejich malé děti 
by si tak ale mohly pomalu zvykat na 
zdravou a chutnou stravu z mateřské školy. 
 
           Marie Blažková 
vedoucí Školní jídelny při MŠ Choustníkovo Hradiště 
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Kreativní dílna 
 

 
Po prázdninovém 

odpočinku se k vám opět 
vrací Kreativní dílna, 
která bude i nadále 
probíhat jednou za měsíc 
v sále obecního domu č. p. 
79. Do konce roku nás 
čekají ještě čtyři dílny. 
V září již proběhla dílna, 
při které si velcí i malí 

dle svého vkusu ozdobili dřevěné výřezy 
z bukové překližky. Nejvíce oblíbeným se 
stal „Kocour hlídač“, kterého si každý 
doma umístí na futra dveří, aby dveře 
pečlivě hlídal. Někteří si vyrobili 
jmenovku na dveře, jiní ozdobná zvířátka 
do dětského pokojíčku. 
 V říjnu se již začneme chystat na 
Vánoce. Vím, že je ještě opravdu brzy, ale 
vyrábět budeme z keramické hlíny, která 
následně musí projít procesem sušení a 
vypalování v keramické peci. Proto, 
abychom to stihli v čas, musíme začít již 
v říjnu. Tématem keramické dílny budou 
vánoční dárečky a výzdoba, ale nechám 
klidně na vás, co budete vyrábět. Pokud 
pro Vás nebudou Vánoce to pravé téma, 
můžete vyrábět něco jiného. Je dobré si 
již doma popřemýšlet, co byste tak asi 
chtěli vyrábět. Na dílně však jako vždy 
budou k dispozici nějaké šablony, takže 
pokud nebudete vědět, co chcete vyrábět, 
něco společně vymyslíme.  

 

 
 
Vánočních témat se nezbavíme už do 

konce roku. V listopadu si vyrobíme 
adventní věnec, který navodí příjemnou 
atmosféru čekání na Vánoce. Aby vám věnec 
dlouho vydržel a zároveň abychom stihli 
první adventní neděli, budeme věnce 
vyrábět v posledním týdnu v listopadu. 
V prosinci pak završíme rok poslední 
dílnou. Vyrobíme si svíčky z pravého 
včelího vosku, které krásně voní. Jimi si 
ozdobíme vlastnoručně vyrobený svícen 
z jehličí, který pro jeho trvanlivost 
budeme zapichovat do vlhké aranžovací 
hmoty. Je mi trochu těžko, když pomyslím 
na to, že konec roku je tak blízko. 
Doufám, že dílnám zachováte přízeň i po 
prázdninách.  

Pravidla dílny jsou pořád stejné, 
sledujte letáky a plakáty a nezapomeňte se 
v čas přihlásit na obecním úřadě 
v Choustníkově Hradišti. Společně 
s přihlášením si zde zaplatíte i vstupné. 
   

Dílny se může zúčastnit každý, není 
potřeba významná zručnost či předchozí 
zkušenosti. Na dílně jsem od toho, abych 
vám s prací pomáhala. Rádi přivítáme nové 
tváře. Závěrem nutno dodat, že dílny 
probíhají za podpory Obecního úřadu 
Choustníkovo Hradiště a Královéhradeckého 
kraje. Děkujeme! Budu se na vás těšit, 
Monika. 

    
         Monika Hanušová
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Školní rok byl zahájen 
 

 Další začátek 
školního roku je 
úspěšně za námi. Noví 
žáčci si pomalu zvykli 
na to, že do školy 
dojíždějí, mnozí že 

tam dokonce i přespávají. Už pochopili, co 
znamená slovo internát, které jim doposud 
znělo tak tajemně a cize.  
 Naše internátní školička je součástí 
obce alespoň okrajově, byť se zde 
vzdělávají žáci z celé oblasti kraje. 
Jezdí sem např. od Jičína, Týniště 
n.Orlicí, z broumovska, ap. Výhodou je, že 
ty z blízkého okolí mohou každodenně 
dojíždět a využívat i naši školní družinu. 
Momentálně zde tedy máme 54 dětí, z toho 
je 11 v oddělení mateřské školy a 43 v 1. 
– 5. ročníku základní školy. Na internátě 
je ubytováno 31 dětí. 
 Pracujeme s žáky, kteří mají velké 
problémy s komunikací. V současné době 
převažují především těžké dyslálie, 
opožděný vývoj řeči – dysfázie, občas i 
koktavost. Tyto problémy jsou velmi často 
spojeny i s dalšími obtížemi, které pak 
brání dětem v dobrém startu ve školní 
práci. 
         

 
 
 
 
Zde s nimi pracujeme výrazně individuálně 
s použitím speciálně pedagogických metod. 
Všichni se snažíme je připravit na přestup 
do školy v místě bydliště a jejich 
včlenění do běžné třídy a společnosti 
vrstevníků. 
Postupně se potvrzuje, že děti jsou 
úspěšné i ve svém dospělém životě.  
 Do života obce bychom se chtěli 
zapojit našimi výstavkami, které jsou vám 
již tradičně otevřeny v období Vánoc a 
velikonočních svátků. Vloni byla úspěšná i 
Tříkrálová sbírka, kterou ve spolupráci 
s Charitou chceme opět v lednu uspořádat. 
Snad se podaří uspořádat i nějakou 
společnou akci naší a “obecní“ mateřské 
školy. 
Tak jako minulý rok, i letos pokračujeme 
v práci naší „ambulance“ – vždy v úterý 
odpoledne v prostorách zdravotního 
střediska. 
 Jsme vděčni za vstřícný přístup pana 
starosty a zastupitelstva obce i za to, že 
nás nevnímáte tzv. skrzprsty. 
      

     Mgr.Věra Konečná 
ředitelka Základní školy logopedické a Mateřské 

školy logopedické 
              

 
Nohejbalový Turnaj 
 
V sobotu 23. května 2009 se konal 
nohejbalový turnaj na antukových hřištích 
za poštou. Byl to již čtvrtý ročník, na 
kterém se sešlo 17 týmů. Hrýlo se až do 
odpoledních hodin. Putovní pohár obce 
vybojovala Bílá Třemešná A, na druhém 
místě se umístili 3 Veteráni z Vlčkovic a 
třetí místo patřilo týmu Kameníci z Hradce 
Králové. 
  
 
 
 

 

Po vyhlášení výsledků zahrál k poslechu i 
tanci pan Macháček. Jsme rádi, že na 
turnaj zavítali i občané z naší obce, 
kteří přišlu nejen fandit, ale také 
ochutnat domácí klobásky, maso v lorně či 
uzené a další dobroty z naší pestré 
nabídky občerstvení. Už teď se těšíme na 
pátý ročník turnaje, který se jako 
tradičně uskuteční koncem května příštího 
roku. 
       

    Martina Hloušková  
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Platby v druhé polovině 
roku 
 
 Opět přichází podzim a s nímž se 
budou v následujících měsících vybírat 
některé poplatky  
 Do konce října je splatná druhá 
polovina místního poplatku za odpady. 
Proto v průběhu října bude vybírat splátku 
poplatku vybírat pověřený pracovník 
obecního úřadu pan Jiří Škop. V případě, 
že nebudete zastiženi, bude Vám doručena 
složenka, kterou můžete uhradit na obecním 
úřadě, případně prostřednictvím české 
pošty či bankovního účtu. Místní poplatek 
za odpady pro rok 2009 činí 480,- Kč, 
zbývá tedy uhradit druhou polovinu ve výši 
240,-Kč.  
 Do konce měsíce listopadu je splatná 
druhá splátka smlouvy o vybudování 
plynofikační přípojky Svazku obcí 
Plynofikace ve výši 1 000,- Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tuto splátku můžete uhradit na obecním 
úřadě Choustníkovo Hradiště nebo bankovním 
převodem na účet Svazku obcí Plynofikace 
číslo b. ú. 86/320940237/0100. Jako 
variabilní symbol vyplňte číslo smlouvy. 
Pokud jej neznáte, vyžádejte si je osobně 
na obecním úřadě nebo na tel: 499 692 942. 
 Do konce měsíce prosince je splatná 
platba vodného za 2. polovinu roku 2009. 
Odpočty vodoměru taktéž provede pověřený 
pracovník pan Jiří Škop. 
 
Podrobné informace je možné získat na 
Obecním úřadě Choustníkovo Hradiště nebo 
na tel: 499 692 942 
 
Děkujeme všem poplatníkům za spolupráci. 
 
          Simona Schejbalová 

 

 
 
Ohlédnutí za děním v naší obci 
 
 
 

 Každý rok probíhá u rybníku 
v Gruntu „ Pálení čarodějnic. 
  Na tuto jarní akci se 
opět sešlo hodně obyvatel naší 

obce. Kroužek rybářů zajistil dostatek 
občerstvení a hudební produkci zajistil 
s velkým úspěchem pan Pavel Macháček. Pro 
děti připravil obecní úřad špekáčky a 
nápoje. Přesto, že bylo poměrně chladno, 
se toto jarní setkání Hradišťáků povedlo. 
 
 

 V červnu pořádal Klub 
českého pohraničí ve spolupráci 
s obecním úřadem připomenutí 
ukončení druhé světové války a 
uctění památky pochodu smrti. 

  Této slavnosti se zúčastnilo asi 
sto dvacet účastníků. Byli přítomny 
zahraniční delegace několika zemí. Záštitu 
nad slavností převzal hejtman Králové-
hradeckého kraje pan Bc. Luboš Franc. Ten 
také po zahájení starostou obce vystoupil 
se svým projevem. Na setkání poté 
vystoupili představitelé KČP, zástupci 
zahraničních delegací a dalších  
 
 
 
 

 
organizací. Hudební doprovod zajistila 
hudba České armády z Hradce Králové. 
Setkání také doplnil Military klub 
z Trutnova v dobových uniformách. 
  Na závěr článku bych si dovolil 
vyjádřit malou úvahu o tom, že přestože 
jde o památník velkého významu, ke kterému 
se váží historické události nejen v naší 
obci, ale celé naší země, navštěvují 
pořádané slavnosti občané z naší obce již 
jen sporadicky.... 
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 Jistě si všichni všimli 
toho, že i letos se obec 
věnovala dalším opravám 
místních komunikací. Byl 

proveden nátěr živičnou směsí komunikace 
ve Ferdinandově a to od lesa až ke 
křižovatce se silnicí 3. třídy ke 
Kohoutovu. Podobný nátěr byl proveden 
v obci a to od domku Manželů Volfových až 
ke křižovatce u Škopů. 
 Také se věnujeme postupně opravám 
břehů Hradišťského potoka. Postupem let se 
nám daří přimět správce toku, aby břehy 
udržoval. Je to díky nedostatku financí 
velmi obtížné, proto některé havarijní 
stavy řeší obec na své náklady. 
 V letošním roce se nám podařilo 
zajistit, aby majitel zbořeniště po   bý- 
 
 
 
Před 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Po 
 
 

 

valém hotelu Špork, rujnu odstranil a 
pozemek uvedl do náležitého stavu. Jsme 
rádi, že za velké pomoci naší obce bylo 
zbořeniště upraveno. 
 Jedním z velmi důležitých počin naší 
obce je rozhodnutí, které po několika 
jednání schválilo zastupitelstvo obce. Jde 
o nákup důležitého pozemku, který obec 
odkoupí od římskokatolické církve. Jde o 
pozemek, který bude využit pro výstavbu 
rodinných domků. Pro obec je to velká 
investice do budoucnosti. Je třeba vyhovět 
zájmu zejména mladších v naší obci stavět. 
Pro obecní zastupitelstvo to nebylo lehké 
rozhodnutí, ale jsme přesvědčeni, že jde o 
dobrou investici pro rozvoj obce. Avšak 
jsme si vědomi, že nás čeká ještě mnoho 
administrativní práce, než bude možno 
záměr výstavby realizovat. 
 
             Vratislav Vopálka 
      starosta obce 
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Místní jednotka Hasičů 
 

V loňském roce, jsme začali kroužek 
Mladých Hasičů a v letošním jsme úspěšně 
pokračovali, také se nám jednotka 
rozrostla o pár dalších členů, jak do 
mladého kolektivu, tak i do dospělého. 
Mladí začali na jaře tvrdě trénovat, aby 
mohli konkurovat okolním sborům v požárním 
sportu a usilovná práce jim byla úspěchem. 
 Na mnoha závodech se umisťovali na 
předních místech pořadí, a proto se o 
našem mladém kolektivu povídá, že jsou 
„Postrach okolí“.  

Ale ne jen mladí, ale i my dospělí 
jsme se začali scházet a trénovat, abychom 
šli příkladem. Také jsme se účastnili 
několika závodů a jednoho nočního útoku a 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

nebyli jsme špatní, ale na mladší kolektiv 
zatím nemáme, vše je o čase a tréninku. 
Uvidíme! 

Při těchto aktivitách jsme se 
rozhodli, uspořádat 0. ročník hasičských 
závodů o putovní HRADIŠŤSKOU KONEV, které 
se konala na místním fotbalovém hřišti 5. 
září 2009. I když nám počasí mnoho 
nepřálo, tak ale účast byla uspokojivá, 
ale snad na dalších ročnících to bude 
lepší a lepší. 

Na závěr bych chtěl, poděkovat všem 
členům, kteří se zasluhují, pomáhají 
rozvíjet a udržují jednotku v chodu. 

      
  Petr Hloušek 

velitel SDH Choustníkovo Hradiště   
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Rozhodnutí o prodeji budovy bývalé základní školy č. p. 
12 v Choustníkově Hradišti 
 
 Zastupitelstvo obce se několikrát 
zabývalo problémem, jak využít tuto 
opuštěnou budovu. Hledalo rok smysluplné 
využití budovy. Podle vývoje porodnosti, 
není naděje, že by bylo možno otevřít 
školu pro původní účel. Pro vysvětlení je 
potřeba uvést že veškeré náklady mimo 
platů učitelů (ale i na těch se obec 
musela obec při nedostatečném počtu žáků 
podílet)nesla naše obec. Tedy náklady na 
vytápění, všechny opravy a nutnou údržbu. 
Jde o starou budovu, u které je obtížné a 
finančně nákladné zajistit také přísné 
požadavky hygienických předpisů. Nemá 
smysl uvažovat o přestavbě na jiný účel 
našimi silami. Náklady, které by 
s přestavbou byly spojeny, jsou tak  
 

veliké, že si je naše obec prostě nemůže 
dovolit. Pokud by bylo ve škole dostatek 
žáků, nebyl problém školu provozovat. Ale 
pro zbylých sedm dětí to bylo neúnosné. 
Také padly úvahy, využít budovu pro 
důchodce, ani tato myšlenka není reálná. 
Dotační tituly pro rekonstrukce a výstavby 
domovů pro důchodce byli zrušeny a 
zřizovatelé takových zařízení musí 
investovat samy a také je sami provozovat. 
Nebylo lehké se smířit se zrušením školy, 
ale dále financovat tak málo využívané 
zařízení nebylo možné. 
 Proto bylo rozhodnuto o prodeji 
budovy. Není vyloučeno, že se najde 
investor, který dům přestaví na bydlení, 
tak jak se to děje i jinde. 
 
        Vratislav Vopálka 
 

 
 

 
 

Informace 
 

Podpora životního prostředí v obci 
 

Připomínáme občanům, že dle rozhodnutí zastupitelstva obce bude v letošním roce poskytnut 
dar 10 000,- Kč na zkolaudovanou čistírnu odpadních vod. Dar bude vyplacen na základě 
podané žádosti, která bude doložena kopii kolaudačního rozhodnutí a výpisem z katastru 
nemovitostí. Dar bude poskytnut pouze fyzickým osobám.  
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V pátek 30. října 2009 od 19:00 hodin se koná setkání důchodců z obcí Choustníkovo 
Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Kuks pořádané obecními úřady. Na tomto 
společném setkání vystoupí v kulturním sále ve Vlčkovicích v Podkrkonoší  

 

Hudební skupina Heligonky 
 
 Hudební skupina Heligonky Vám bude vyhrávat k poslechu a tanci po celý večer 
až do brzkého rána. V průběhu večera bude pro vás připraveno občerstvení. 
 
 

Autobus z Choustníkova Hradiště do Vlčkovic v Podkrkonoší bude odjíždět od obecního 
úřadu v 18:15. Návrat bude zajišťován tímto autobusem kyvadlově dle potřeby. 

 

Srdečně Vás zveme a těšíme se, že společně strávíme příjemný večer. K účasti zveme také 
zastupitele obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Kuks. 

        
    Vratislav Vopálka, starosta obce Choustníkovo    Hradiště  

                   a  
   Jindřich Franc, starosta obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

 
 
¨ 
 
 
 
 

 
Obec Choustníkovo Hradiště pořádá  
 

Prodej vyřazené výpočetní techniky 
z počítačové učebny bývalé základní 

školy 
 
 Jedná se o pět kusů PC s příslušenstvím (monitor, klávesnice, myš, PC stůl) staří 
cca 6 let. Protože se jedná, o vyřazené přístroje nezaručujeme žádnou záruku. 
 

Cena 1 700 – 1 500,- Kč (dle vybavení) 
 

PC s příslušenstvím budou prodány podle pořadí došlých žádostí, které přijímáme 
 od 22.10 – 29. 10. 2009 na Obecním úřadě Choustníkovo Hradiště. 
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v sobotu 24. října 2009 od 15:30 do 17:00. 

 
Automobil od společnosti Ladislava Runda z Jaroměře se zastaví na třech stanovištích: 
 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice   15:30 – 15:45 
v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121    15:50 – 16:05 
ve středu obce před prodejnou u Maršíků      16:10 – 17:00 

 
Na všech stanovištích bude u nakládky přítomen starosta obce. 

 
 Předávání nebezpečných odpadů musí probíhat osobně, aby bylo zcela zřejmé, kdo je 
jejich původcem. Pokud tak nebudete moci ze závažných důvodů učinit, prosíme vás, abyste 
předem informovali starostu obce (tel.: 499 692 941; 725 08 11 96) a nebezpečný odpad v 
žádném případě neodkládali na jiná, než výše určená stanoviště. Z technických důvodů je 
velmi obtížné provádět nakládku jednotlivých kupek odpadů, které by se zcela 
neorganizovaně objevovaly po celé obci.  
  
Do nebezpečného odpadu patří staré automobilové akumulátory, nádoby na štětce se zbytky 
barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové 
filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, lednice atd.  
  
 Na ledničky a mrazáky bude přistaven specielní kontejner před prodejnou u Maršíků. 
Tyto přístroje je nutno předávat ke sběru za přítomnosti starosty nebo další pověřené 
osoby. 
 
 Připomínáme, že zpětný odběr elektrozařízení, která jsou kompletní (tzn. bez 
chybějících součástí, sejmutých krytů, chybějících vypínačů, šňůr apod.) zajišťují i 
jejich prodejci. Za tuto službu hradíte prodávajícímu poplatek při nákupu nového 
zařízení, a proto uvítáme, pokud budete odevzdávat tento odpad v rámci svozu nebezpečného 
odpadu obci jen výjimečně. 
 
 Zároveň se svozem nebezpečného odpadu bude proveden, jak se již stalo tradicí, i 
svoz objemného odpadu

 

. Sem patří veškerý odpad, který není uveden mezi nebezpečným a 
který se nevejde do popelnic. Kontejner na objemný odpad bude odstaven v pátek od 9:00 na 
Ferdinandově u požární zbrojnice a v sobotu od 9:00 do neděle 17:00 bude k dispozici před 
prodejnou u MARŠÍKŮ. 

 
 

Informace RWE 
 
 

 Veškeré informace 
související s nabídkou 
RWE lze nalézt na 
internetových stránkách 

www.rwe.cz nebo zavolat na zákaznickou 
linku 840 113 355 (24 hodin denně 
k dispozici, zpoplatněné tarifem za místní 
hovor), nebo osobně na zákaznických 
kancelářích. 
 Kontaktovat můžete i obchodní 
zástupce (kontakt, na mě je i na našich 
internetových stránkách) 
Co si myslím, že jsou důležité informace 
pro občany kromě těchto základních. 
 - Možnost nahlášení stavu plynoměru 
vždy ke změně ceny (faktura bude 
propočítána podle skutečně  odebraného 
množství zemního plynu v daném období) 

 - Možnost požádat o slevu ZTP/P 
(zákazníci, kteří mají průkazku ZTP/P mají 
nárok na slevu za odebraný zemní plyn ve 
výši 20Kč/MWh (vč. DPH), dle aktuálního 
ceníku 
 - Možnost uzavření splátkového 
kalendáře (pokud zákazník nemá celou 
částku na úhradu faktury za plyn, lze se 
dohodnout na splátkovém kalendáři) 
 - Možnost sjednání fakturace 
k určenému datu (např. 31. 12. atp) 
 - Možnost využití výhodných nabídek 
na úsporu (akce ve spolupráci s našimi 
partnery – tepelná technika, stavební 
materiály, slevy na plynové kotle, atd., 
více na stránkách www.setrineregii.cz 
 - Možnost on-line servisu (zavádí 
se, bude možno přes internet provést  

 

http://www.rwe.cz/�
http://www.setrineregii.cz/�


 

strana 14    Hradišťský zpravodaj             
 

 
některé změny ve smlouvách, změnu záloh 
atd.) 
 - Možnost elektronické faktury (u 
zákazníků, kteří mají službu elektronické 
bankovnictví u české spořitelny) – zatím u 
vybraných zákazníků a stále se služba 
rozšiřuje 
 - Možnost placené služby Snímkování 
termokamerou a následné vyhodnocení i pro 
občany, kteří neodebírají plyn. 
 

          
 Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně 
plynu, můžete se na mě obrátit  
 
     Benbáková Iveta 
      specialista prodeje domácnostem 
                    Východočeská plynárenská, a.s. 
                               Mobil: 724 127 977 
                       E–mail: iveta.benakova@rwe.cz

 
 

 
Vyhodnocení výzvy pro občany obce      
 
 
- výzvy se zúčastnilo 33 občanů 
 

Oprava komunikaci

Kanalizace v obci

Obnovení základní 
školy

Domov důchodců

Pořádek v obci

Příspěvek na ČOV

Pracovník na 
údržbu obce

Zlepšení kvality údržby 
silnic v zimním období

Veřejné osvětlení

Pořádek na zbořeništi 
u bývalého Šporku

Volný pohyb psů a psí 
výkaly

Zavedení nedělního 
klidu

Sportoviště

Více společenských 
akcí

Podpora výstavby RD

Výsadba stromů

Jesle

Obecní byty

Doprava dětí do školy

Větší výběr knih 
v knihovně Oprava břehu 

potoka

Využití budoby býv. 
Základní školy
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CVIČENÍ 
ŽEN A DÍVEK 

 
 

pro začátečníky i pokročilé 
každé úterý 

domu č. p. 79, od 19:15 do 20:15 hodin 
v sále obecního 

  
Přezuvky, pití, ručník 

 
a hlavně dobrou náladu s sebou. 
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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 Schejbalová, Mgr. Ivana Mrštíková, Aneta Hubáčková, Martina Hloušková, Hana 
Dušková, Monika Hanušová, PetrHloušek, Mgr. Věra Konečná, Iveta Benáková, Marie Blažková, Jan Láska 
Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště. Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích odpovídají 
autoři. Uzávěrka 14. října 2009 
 
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�

