
 

 

 

V dubnovém vydání Hradišťského zpravodaje jsme pro vás připravili:

  

❖ Úprava památníku na hřbitově 

❖ Jubilanti 2009 

❖ Výlet za poznáním 

❖ Cyklistika v naší obci 

❖ Rybářský kroužek v naší obci 

❖ Letní tábor Pod Vysákem 2010 

❖ Kdo není na webu, jako by 
nebyl 

❖ Srdíčkové pondělí a karneval 
v mateřské škole 

❖ Vítání nových občánků 

❖ Vítání občánků dříve 

❖ Dětský karneval na sněhu 

❖ Volby do poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

 

❖ Kreativní dílna 

❖ Předvánoční koncerty v našem 
kostele 

❖ Královéhradecký biskup 
navštívil Choustníkovo 

Hradiště 

❖ Hasičský výlet do Prahy 

❖ Upozornění občanům 

❖ Územní plán obce  

❖ Dokončení rekonstrukce 
vodovodního řadu „C“ Malus 
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Úprava okolí památníku na 

hřbitově 

 

 
 

Okolí památníku, který připomíná 

Pochod smrti z roku 1945, vyžaduje 

stálou pozornost a péči. 

 Obec proto provádí základní 

údržbu v průběhu celého roku, jen 

toto ale není dostačující. V 

letošním roce bylo důležité vyměnit 

oplocení, které již přestalo plnit 

svou funkci, a neméně důležitá byla 

výměna stožárů na vlajky, jevící 

známky koroze v důsledku čehož se 

staly nebezpečnými.  

 

 
 
Proto obec hledala možnosti, jak 

tyto finančně náročné práce 

zajistit. Obrátili jsme se s 

žádostí na Královéhradecký kraj, 

kde jsme popsali náš problém a 

požádali jsme o finanční pomoc. 

Počítali jsme samozřejmě se svou 

finanční spoluúčastí. Rada 

Královéhradeckého kraje naší 

žádosti vyhověla a byla naší obci 

poskytnuta dotace ve výši 80 000,- 

Kč. 

 
 

 

Obec vyzvala k podání cenové 

nabídky dvě firmy, které se 

podobnou činností zabývají.  

 

 
 
Zajímavou nabídku podala firma 

Karel Mašín – kovářství, 

zámečnictví ze Žírče u Dvora 

Králové nad Labem. Rada obce 

nabídku posoudila a pověřila 

starostu obce, aby uzavřel smlouvu 

na provedení prací. Pracovníci 

firmy nastoupili a nejdříve 

provedli likvidaci starého oplocení 

a stožárů. Při provádění těchto 

prací se ukázalo, že je nutno 

odstranit také starou podezdívku 

pod stávajícím plotem. I tyto práce 

byly po vzájemné dohodě provedeny. 
Pracovníci firmy byli po celou dobu 

provádění prací vstřícní a dílo 

bylo dokončeno v dobré kvalitě. 

Celková cena díla cca 140 000,- Kč 

byla po dohodě navýšena o částku 

20 000,- Kč za likvidaci staré 

podezdívky a navezení zeminy na 

provedení potřebných terénních 

úprav. V jarních měsících budou 

provedeny drobné terénní úpravy vně 

oplocení, a tím budou práce 

kompletně dokončeny. 

          Díky finanční pomoci jsme 

mohli okolí památníku upravit tak, 

aby odpovídalo důležitosti tohoto 

pietního místa.    

                                                                                                                
Vratislav Vopálka 
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Jubilanti 2009 
 

Rok se opět překulil a my jsme jako 

každý rok pozvali občany, kteří se 

dožili významného životního jubilea 

na společné posezení. Dne 20. 

listopadu 2009 v 16:00 se v 

 kulturním sále obecního domu v č. 

p. 79 sešlo devatenáct 

z pětatřiceti pozvaných občanů.  

  Na úvod vystoupily děti 

z mateřské školy pod vedením paní 

ředitelky Mgr. Ivany Mrštíkové a 

potěšily přítomné svým zpěvem a 

tancem s hudebním doprovodem.   

 Po tradičním projevu starosty 

obce pana Vratislava Vopálky, ve 

kterém poděkoval přítomným za 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

jejich celoživotní práci je 

obdaroval květinou a poté se každý 

jubilant podepsal do kroniky. Po 

slavnostním přípitku přijali 

pozvání k malému občerstvení.  Pěti 

občanům obce, kteří slavili opravdu 

významné životní jubileum, věnoval 

starosta obce dárkové balíčky.  

Překvapením večera byla hudební 

skupina pana Stříbrného, která po 

celý večer hrála přítomným 

k poslechu a tanci.  Celá akce 

trvala do pozdního večera a všichni 

účastníci hodnotili akci za velmi 

zdařenou. 

 
   Simona Schejbalová 

 
 

 

Výlet za poznáním 
 

S kamarádem jsme již dlouhou dobu 

hovořili o delším cyklistickém 

výletu a tak jsme se v měsíci srpnu 

konečně vypravili na cestu. Trasa 

zněla: Choustníkovo Hradiště, 

Náchod, Klodzko, Paskov, 

Otmuchovská jezera, Bílý Potok, 

Lipová, Ramzová, Hanušovice, 

Králíky, Pastviny, Žamberk, 

Vamberk, Týniště nad Orlicí, 

Jaroměř, Choustníkovo Hradiště. 

 Tuto trasu jsme odhadovali na 

350 km a chtěli jsme ji zvládnout 

za čtyři dny.  Dne 13 srpna ráno 

jsme se vydali na cestu.

 

 

 Naše vybavení se skládalo ze 

dvou spacích pytlů, jednoho stanu a 

dvou ruksaků, ve kterých bylo 

náhradní oblečení a základní 

vybavení na případné opravy. 

 V Náchodě ještě před přejezdem 

státní hranice, jsme doplnili jídlo 

a pití a vyrazili jsme na cestu po 

Polském Vojvodství. Patnáct 

kilometrů před Klodzkem přišel 

první defekt na kole. Po prohlídce 

jsme zjistili, že mimo duše je na 

dvou místech proražen i plášť. 

Nezbylo nám nic jiného, než zbytek 

cesty do města absolvovat „po 

svých“. 
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Po zakoupení nového pláště, 

mimochodem levnějšího nežli u nás 

doma a zalepení duše, jsme 

pokračovali dále směrem na Paskov. 

 Původní plán zněl dorazit 

první den až k jezerům, ovšem díky 

poruše jsme se zdrželi a museli 

jsme stan postavit 20 km před 

původně plánovaným cílem. 

 Druhý den ráno v devět hodin 

byl již stan postaven v kempu na 

Otmuchově. Po vykoupání a 

občerstvení jsme vyrazili do 

krásného starobylého městečka na 

prohlídku. Bylo zde krásně, a proto 

každému vřele doporučujeme 

návštěvu.  

 Třetí den časně ráno jsme se 

sbalili a vyrážíme šlapat další 

kilometry.  Najeli jsme na silnici 

horší kvality, kterou nám doporučil 

majitel kempu. Byla sice kratší, 

ale dírám se nelze vyhnout. 

Najednou, se ozvala rána a zadní 

kolo bylo prázdné. Po prohlídce 

jsme zjistili, že to odnesl i 

ráfek, zkrátka konečná. 

 Byla sobota a my jsme se 

nacházeli daleko od civilizace a 

patnáct kilometrů od hraničního 

přechodu. První naše myšlenka  

vzdáme to a zavoláme domu pro  

 

 

 

odvoz. Poté v nás zvítězil 

sportovní duch a pěším přesunem 

jsme se dostali na naše území, kde 

nám ochotný pan opravář dal vše do 

pořádku. 

 Čekala nás nejtěžší etapa naší 

cesty přes obce Žulová, Vápenná, 

Lázně Lipová a měli jsme končit až 

na vrcholu ve výšce 780 metrů nad 

moře v rekreační oblasti Ramzová.  

Již asi hodinu silně pršelo, takže 

nebylo možné postavit stan, a 

museli jsme využít službu jednoho 

penzionu, kterých zde bylo 

nepřeberné množství a „díky“ 

hospodářské krizi byly zcela 

poloprázdné.  Čtvrtý den ráno jsme 

se probouzeli a do střechy 

bubnovaly kapky deště a nám 

nezbývalo nic jiného než čekat, až 

se počasí umoudří. Po obědě se 

konečně vyjasnilo a my jsme mohli 

vyrazit po okolí, neboť domů bychom 

to nestihli a navíc spací pytle a 

stan jsme měli promáčené. Pátý den 

v šest hodin ráno jsme vstali a 

před námi bylo 140 kilometrů cesty 

domů. O půl osmé jsme již 

projížděli Hanušovicemi a mířili 

směrem na Králíky a Pastviny, kde 

jsme si dali na přehradě chutný 

oběd. 

 
Jaroslav Ježo

 

 

 

Cyklistika v naší obci 
 

 

Rád bych za sebe a i 

za všechny členy našeho 

cyklistického sdružení 

poděkoval obecnímu úřadu 

Choustníkovo Hradiště za 

podporu a vstřícnost. Hodně nám 

pomohl při zakoupení triček k 10. 

výročí trvání našeho cyklistického 

sdružení přátel cyklistiky obce. 

Chci poděkovat za podporu pro 

vedení kroniky, fotodokumentaci, 

zakoupení mapek a různého 

materiálu. Za to vše ještě jednou, 

díky!! 
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My se ale, také snažíme vyjít 

vstříc a trochu pomoci při různých  

akcích, jako třeba při kácení 

kaštanů v parku u Šporku a následně 

jejich úklidu. Této akce se 

zúčastnil i místní sbor 

dobrovolných hasičů, kterým bych  

 

 

touto cestou rád poděkoval. Jde o 

pana V. Vopálku, J. Hanzla, R. 

Čeliše, J. Roubala. Další akce, 

které se zúčastnili pan V. Vopálka, 

J. Hanzl, J. Roubal J. Pitrman, V. 

Munzar, byl úklid a odvoz kamenů 

ze hřbitova. 

 

 

  

 

 

 

Dne 27. prosince 2009 jsme 

měli v kulturním sále obecního domu 

č. p. 79 slavnostní posezení, při 

kterém jsme zhodnotili a slavnostně 

zakončili rok 2009 a naplánovali 

výlety na rok 2010. Naše sdružení 

přátel cyklistiky Choustníkovo  

 

 

 

 

 

 

Hradiště v současné době čítá 

28 členů. Všichni se těšíme na 

výlety, které podnikneme v roce 

2010. Ale pozor, nezávodíme!! Přeju 

všem hodně najetých kilometrů bez 

nehody a úrazů, hodně legrace a 

pěkné počasí. 

 

 
Jaroslav Ježo

 

 

 

 

 

 



strana 6    Hradišťský zpravodaj         

 

 

Rybářský kroužek v naší obci  

 
 

Touto cestou bychom 

rádi poděkovali 

obecnímu úřadu za 

podporu a dobrou 

spolupráci při 

našich společných 

akcích, které 

pořádáme. Jednou z nich je také 

slavnostní zapálení ohně 

(čarodějnic), které se uskuteční 

30. dubna 2010. Na této akci 

budeme zajišťovat občerstvení a 

něco dobrého na zub ke 

spokojenosti občanů.  

 Dne 1. května 2010 od 13:00 

hodin proběhne slavnostní zahájení 

rybolovu pro místní rybářský 

kroužek. Dále také chystáme 

rybářské závody, které se 

pravděpodobně uskuteční poslední 

víkend v květnu roku 2010.  

 Na závěr bych rád dodal, že od 

rybníku nikoho nevyhazujeme, 

slouží nám všem, ale chceme, aby 

se všichni chovali slušně, tak jak  

to většina dělá a my jsme za to 

velmi rádi. 

K dispozici je i dřevo, které 

můžete použít na opečení buřtů, 

nikoliv proto, aby se odnášelo 

někam pryč. Bohužel se v naší obci 

najdou i tací, kteří nám naše 

dřevo odnáší a devastují zařízení, 

které u rybníku je, nemluvě o 

čmáranicích, které se v naší obci 

stále více objevují.  

 Dále bych také rád poprosil, 

aby se u rybníků nepořádali 

„motokrosové exhibice“ rybníky 

jsou jedním nejhezčích míst v naší 

obci, které nám závidí nejedna 

sousední obec, a tak prosím 

spoluobčany, aby se chovali 

slušně.  

 Přeju všem, kteří sem přijdou, 

pohodu a příjemný 

pocit klidu, členům 

rybářského kroužku 

Choustníkovo Hradiště 

nějaké ty úlovky a 

hezké zážitky u vody. 

 
Jaroslav Ježo

 
 

TÁBOR POD VYSÁKEM 2010 

 
Tábor Pod Vysákem je klasický stanový tábor pro děti 

od 6 let pořádaný Okresním sdružením hasičů Trutnov. 

Hlavní zaměření však není ryze hasičské, pro děti je 

připraven zajímavý program rozvíjející jejich 

fantazii a dovednosti. Základna se nachází 

v překrásném prostředí Chráněné krajinné oblasti 

Broumovsko. 

Termín: 17. 7. – 31. 7. 2010 

Místo:   Táborová základna Pod Vysákem na okraji města Stárkov, 

okr. Náchod 

Ubytování: V dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou a pevnou podlážkou, 

pro nejmenší možnost ubytování ve srubech. V tábořišti je 

k dispozici: kuchyň, prostorná jídelna, umývárna, WC, hřiště pro 

míčové hry a bazén. 

 

Cena:  3.000,- Kč (ubytování, strava  5x denně, pitný režim, pojištění, 

dozor vyškolených vedoucích a zdravotníka). 

 

Program: Hlavní motto letošního tábora zní „Letem světem“. Každý světadíl 

naší planety nabízí množství zajímavostí, ať už přírodních, 

historických či kulturních. Děti prožijí dobrodružnou pouť po cizích  
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zemích prostřednictvím poutavých her, zábavných soutěží a 

zinscenovaných představení. Součástí táborových aktivit bude také 

atraktivní slaňování v prostředí pískovcových skal, akce ze života 

záchranářů a vojáků, tradiční country večer, koupání v bazénu a další 

akce.  

Kontakt: OSH Trutnov 724 908 849, 724 869 998 

Na Struze 30, 541 01 Trutnov 

email: oshtu@seznam.cz 

Přihláška ke stažení na: www.oshtu.cz 

 

 

 

Kdo není na webu, jako by nebyl 

 
 Mateřská škola 

v Choustníkově Hradišti 

dosud webové stránky 

neměla. V dnešní době 

informačních technologií 

a exponenciálního nárůstu 

informací byla Mateřská škola 

Choustníkovo Hradiště šedivou myší 

bez vazeb na informační boom. 

A tak jsme si stránky pořídili. Od 

15. 3. 2010 probíhá zkušební 

provoz a od 1. dubna 2010 se 

můžete přesvědčit, otevřete-li si 

adresu:           

www.mschoustnikovohradiste.cz 

 

Dozvíte se, co jsme dělali, děláme 

a budeme dělat. Jaké akce proběhly 

a budou probíhat.  

Můžete si nás prohlédnout na 

fotografiích. Důchodci a cizí 

strávníci v obci určitě uvítají 

možnost prostudování jídelníčku 

týden předem na stránkách školní 

jídelny. A další pozitivní věc – 

e-mailové adresy na školní jídelnu 

(odhlašování a přihlašování obědů) 

i přímo na ředitelku mateřské 

školy. 

Zájemci z řad rodičů a veřejnosti 

se mohou stát „odběrateli“ našich 

zpráv, protože kdo bude mít zájem, 

může si nechat posílat novinky na 

svou e-mailovou adresu. Stačí se 

přihlásit na složce AKTUALITY. 

Přejeme všem občanům Choustníkova 

Hradiště krásné jaro. 
 

Mgr. Ivana Mrštíková, ředitelka MŠ

 

http://www.oshtu.cz/
http://www.mschoustnikovohradiste.cz/
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SRDÍČKOVÉ PONDĚLÍ A KARNEVAL V MŠ 

 

  

I v Mateřské škole se dá slavit 

Svatý Valentýn. S dětmi jsme si 

vyrobili srdíčka, která jsme si 15. 

února 2010 pověsili na krk. Všichni 

jsme se oblékli do růžové nebo 

červené barvy, nafoukli jsme ve 

stejné barvě balónky a mohlo se 

začít. Děti tancovaly, hrály si s 

míčky a soutěžily… 

 Svoje vyrobené srdíčko pak 

darovaly někomu, koho mají 

nejraději… 

 Po oslavě Valentýna se začala 

školka připravovat na 18. února 

2010, kdy proběhl každoroční 

karneval. 

 Již od rána přicházeli 

Spidermani, princezny, motýlci, 

mušketýr, myslivec a spousta 

dalších krásných masek…  

 

 

 

 

Všechny děti čekalo při svačince 

veliké a krásné překvapení. 

Nečekalo je pečivo nebo sladký 

koláč, ale rovnou sladký dort, na 

kterém si moc pochutnaly, šly se 

ukázat paní kuchařce do kuchyně a 

představily svoji masku. 

Po návratu z kuchyně na ně čekal 

Pat a Mat… Celé dopoledne se 

tancovalo a soutěžilo. Soutěží byla 

spousta, a tak mohl vyhrát opravdu 

každý. Mohly si zaskákat v pytli, 

tahat pejska a autíčko na provázku 

a hlavně prolézat dlouhý tunel. A 

už byl čas zase se převléknout 

z kostýmů a zasednout ke stolečkům 

na oběd. 

 
                Aneta Hubáčková 

   učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdíčkové pondělí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní karneval 
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provede 

ve dnech 21. května 2010 od 12:00 do 16:00 hodin 

a 22. května 2010 od 9:00 do 12:00 hodin. 

 

Zápis do mateřské školy 
 
 
 

 
 

S sebou si vezměte:  

- Občanský průkaz  

- Rodný list dítěte 

- Zdravotní průkaz dítěte 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vyplníte 

v Mateřské škole nebo si formulář předem vyzvednete v MŠ) 

 

          
                          Mgr. Ivana Mrštíková 

                       ředitelka MŠ 
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Vítání nových občánků 
 

 Na druhý březnový pátek připravil obecní úřad 

vítání nově narozených dětí mezi nejmladší občánky 

naší obci. Loňský rok byl poměrně „úrodný“, narodilo 

se celkem šest dětí, z toho tři děvčátka a tři 

chlapečci. Vzhledem k tomu, že na minulém vítání 

chyběli dva občánci, kteří tedy nebyli „přivítáni“, 

byli pozváni nyní a na obecní úřad přišli téměř po „svých“. Z osmi 

pozvaných dětí se na obecní úřad dostavilo sedm dětí. Rodiče s dětmi a 

jejich nejbližší přivítaly v úvodu svým vystoupením děti z mateřské školy 

pod vedení paní ředitelky Ivany Mrštíkové. Připravily si pro ně bohatý 

program plný básniček a písniček. Poté pan starosta Vratislav Vopálka 

přednesl slavnostní projev a předal maminkám kytičku a drobné dárečky. 

 Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat rodičům za jejích hojnou 

účast a blahopřát jim i dětem hodně štěstí do života. 
           Simona Schejbalová 

 

 

 V tento slavnostní den jsme přivítali:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Antonína Vohnouta         Matyáše Kozáka 
nar. 22. 11. 2008         nar. 11. 12. 2008 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ivu Mácháčkovou      Vojtěcha Jana Říhu 
nar. 20. 2. 2009                                            nar. 11. 5. 2009 
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 Jiřího Průchu      Kateřinu Hudokovou 
nar. 12. 8. 2009                                      nar. 10. 11. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárku Škopovou 
nar. 29. 11. 2009 
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Vítání občánků dříve  
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Dětský karneval na sněhu 
 

 

 

 

 

 Na sobotu dne 31. ledna 2010 

jsme společně s rodiči dětí 

naplánovali netradiční karneval pro 

děti, tentokrát na sněhu. Na svahu 

pod Šlosberkem se podařilo 

v hlubokém sněhu vypluhovat tři 

dráhy, které posloužily ke sjezdu na 

bobech, pekáčích, lyžích nebo také 

třeba na kajaku. 

 

 
  

  Od čtrnácté hodiny se od 

Šlosberku rozezněla reprodukovaná 

hudba, která přilákala překvapivě 

velký počet dětí i dospělých. Děti 

se na tento den velmi dobře 

připravily a dostavily se v krásných 

maskách. Pro účastníky zajistil 

obecní úřad ceny a sladkosti na 

odměnění všech soutěžících. Na svahu 

zavládla výborná nálada. Děti 

v maskách i bez masek sjížděly ze 

svahu na svých bobech a na všem 

možném, co prostě „jelo“. Organizace 

se s mikrofonem v ruce ujala paní 

Marie Blažková. Na svahu vládlo 

krásné slunečné počasí, které 

přispělo k výborné náladě, kterou si 

všichni užívali. Pro děti byl 

připraven teplý čaj. Pro dospělé 

také, jen trochu víc ochucen. Díky 

panu Lubošovi Francovi, který 

poskytl elektrocentrálu, hrála 

k poslechu celé odpoledne příjemná 

hudba. 

 Starosta poskytl naviják, který 

posloužil jako malý vlek, který děti 

hojně využívaly. Po sjezdu na bobech 

nastoupili lyžaři, kteří také 

ukázali své umění. Příjemná a 

zajímavá byla velká účast rodičů. Ti 

se zejména ukázali jako fandící 

diváci a někteří se k velké radosti 

všech účastnili sjezdu a s přehledem 

brázdili sníh. Na závěr všichni 

společně postavili velikého, 

krásného sněhuláka, se kterým jsme 

pořídili společné foto. Tomu, když 

už se ochladilo, všichni zamávali a 

přesunuli se do sálu obecního domu, 

kde bylo připraveno pro všechny malé 

občerstvení. Proběhlo vyhodnocení 

deseti nejhezčích masek a nejlepšího 

umístění v soutěžích, nejdelší 

dojezd a závod dvojic. Po hodnocení 

bylo všem podáno občerstvení 

s výborným pečivem, které tradičně 

jako sponzorský dar poskytla firma 

Beas a.s. 

 

 
  

 Poté co, se všichni ohřáli a 

občerstvili, si děti ještě 

zasoutěžily, a trošku zmoženi 

únavou, ale spokojeni, jsme se 

všichni rozešli domů. Na závěr bych 

chtěl moc poděkovat všem, kteří 

s přípravou a organizací karnevalu 

pomohli. 
 

Vratislav Vopálka
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
 Dne 5. února 2010 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 

37/2010 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a 

stanovil dny jejich konání na pátek 28. května a sobotu 29. května 2010.  

 

Termíny otevření volebních místnosti: 

 

v pátek 28. května 2010 od 14:00 do 22:00 hodin 

v sobotu 29. května 2010 od 8:00 do 14:00 hodin 

 

 
Co s sebou na volby? 

 

➢ sadu hlasovacích lístku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky (hlasovací lístky Vám budou doručeny před termínem 

konání voleb, nebo je dostanete přímo ve volební místnosti) 

➢ občanský průkaz 
 

 

Sídlo volebního okrsku (volební místnost)v naší obci bude v Obecním 

domě Choustníkovo Hradiště č. p. 79 (kulturní sál). 
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V roce 2009 se narodili 
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Kreativní dílna 

 Již třetím rokem probíhá 

v Choustníkově Hradišti za 

finanční podpory Královéhradeckého 

kraje „Kreativní dílna“. Kdybychom 

to sečetli, mohli by někteří 

pravidelní účastníci dílen se 

svými výrobky vyrazit na trh. Tři 

roky je dlouhá doba a během nich 

jsme si již vyzkoušeli pěknou 

řádku technik. Některou techniku 

si občas zopakujeme, ale pokaždé 

si účastníci odnášejí originální 

výrobek. V loňském roce se dílen 

zúčastnilo na 140 dětských i 

dospěláckých účastníků. Letošní 

dílny se rozběhly sice až v únoru, 

už jsme ale stihli ubrouskovou 

technikou ozdobit zásobníčky na 

ubrousky a na minulé dílně jsme si 

vyrobili jarní – velikonoční 

dekorace. 

 Tak jako v předešlých letech 

vás bude dílna provázet po celý 

rok mimo období letních 

dovolených. Těšit se můžete na osm 

dalších dílen s různými tématy.  

 

Vzhledem k tomu, že pěkné 

počasí již zavítalo mezi nás, si 

na další dílně vyzdobíme trička či 

 

jiné kousky textilu pomocí 

speciálních textilních barev a 

šablon. Právě díky šablonám je 

práce velmi jednoduchá, zvládne ji 

opravdu každý, a to i menší děti. 

Pro tuto dílnu je pro vás 

připraveno velké množství šablon 

s více jak 200 motivy. I pro 

letošní rok jsem připravila nové 

kousky, takže i když jste se této 

dílny již zúčastnili, jistě 

najdete novou inspiraci k tvorbě.  

 

Z výčtu dalších témat, které 

nás čekají, možno jmenovat: 

savovou techniku, pletení košíčků, 

výroba keramických dekorací, 

výroba svícnů a další témata…  

Dílny se může zúčastnit 

každý, stačí sledovat letáčky a 

plakáty Kreativních dílen, včas se 

přihlásit na obecním úřadě a v ten 

pravý den a čas dorazit do 

obecního domu č. p. 79. Ráda 

přivítám jak nové i staronové 

tváře. Budu se na všechny těšit. 

S přáním pěkných jarních dní 

Monika ☺.  

Monika Hanušová 
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Zahrada Čech      

Předvánoční koncerty v našem kostele 

 

 
Náš barokní 

kostel Povýšení 

sv. Kříže je znám 

svou mimořádnou 

akustikou. Již 

v devadesátých 

letech minulého 

století se začalo 

v kostele 

koncertovat.  

Z počátku šlo jen 

o hru na varhany 

a zpěv (Tomáš Mervart a Eva 

Matoušková, profesor Židek a dcera 

Jana) později se přidali i další 

hudební umělci. Mimořádnou událostí 

bylo vystoupení mistra Eduarda 

Hakena za doprovodu profesora 

Josefa Židka ke stému výročí vzniku 

Biblických písní skladatele 

Antonína Dvořáka v květnu 1994. 

Tehdy byl kostel naplněn 300 

posluchači, kteří s nebývalou 

pozorností vyslechli, pěvecké umění 

našeho hosta.  V pozdějších 

letech se koncertování omezilo jen 

na koncert předvánoční. Se 

stoupajícími náklady nebylo možné 

koncertovat v dosavadním rozsahu.  

Proto bylo zachováno pouze 

předvánoční koncertování, ten 

loňský byl již v pořadí osmnáctý. 

Hostujícími umělci byli pěvci 

komorního sboru Cantus z Jaroměře. 

Nevystupovali u nás poprvé, ale 

opět s krásným zaujetím a nadšením. 

Mimořádné pozornosti posluchačů si 

vyžádala hned úvodní skladba – 

africká černošská ukolébavka. Po 

dlouhém děkovném potlesku zazněl i 

působivý přídavek. 

 Koncert navštívilo na 

sedmdesát spokojených posluchačů. 

Jen těch místních by mohlo být na 

podobné akci více. 

 
Jan Láska 

 

 
Královéhradecký biskup navštívil Choustníkovo Hradiště 

 
Začátkem února oznámil pan Jan 

Czekala, že 7. března 2010 přijede 

do našeho kostela Povýšení sv. 

kříže biskup Dominik Duka sloužit 

nedělní mši svatou. Když bylo 

oznámeno, že pan Dominik Duka byl 

papežem jmenován příštím pražským 

arcibiskupem, nebyli jsme si 

návštěvou jisti. V týdnu před 

plánovanou návštěvou ale bylo 

potvrzeno, že návštěva našeho 

kostela panem biskupem se uskuteční 

včetně setkání s místními farníky 

po mši svaté. 

 Před osmnáctou hodinou 

v neděli 7. března 2010 přijel pan 

biskup se svým ceremoniářem do 

našeho kostela. U vchodu jej jménem 

farníků přivítala paní Marie 

Lásková a za obec pan starosta 

Vratislav Vopálka. Po mši svaté, 

které bylo přítomno 31 věřících 

(z toho i někteří ze Dvora Králové 

nad Labem) se místní farníci 

s panem biskupem sešli v obecním 

domě.  Ženy připravily pohoštění a 

pan starosta slavnostní přípitek. 

Protože na 7. března 2010 připadlo 

160. výročí narození našeho prvního 

prezidenta T. G. Masaryka, uctili 

všichni přítomní jeho památku 

chvilkou ticha. Následovalo 

představení farníků, krátká 

informace o historii našeho kostela 

i informace o tom, že pan biskup 



     Hradišťský zpravodaj       strana 19

 
 

 

pravidelně o postních nedělích 

připravuje venkovské farnosti. 

 Bylo to přátelské a srdečné 

neoficiální setkání, které všechny 

potěšilo. Kdoví, jestli se ještě 

v budoucnosti někdy stane, 

 

 

že v našem krásném kostele bude 

mši svatou sloužit český 

arcibiskup (Mons. Dominik Duka byl 

uveden do funkce pražského 

arcibiskupa dne 10. dubna 2010). 

 
Jan Láska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičský výlet do Prahy 
 

 

 

 V sobotu 27. března 

2010 uspořádalo naše SDH 

za velké pomoci obecního 

úřadu výlet do Prahy. 

Zájem o výlet byl 

obrovský a tak jsme 

zaplnili celý autobus a to hlavně 

dětmi. Největším lákadlem výletu 

byla exkurze zázemí letiště Praha, 

součástí výletu byla i prohlídka 

požární stanice na Pražském 

Smíchově. Na Smíchovské stanici na 

nás čekala prohlídka nejmodernější 

požární techniky včetně zázemí 

hasičů, kteří tráví celý den na 

stanici, a překvapilo nás, že si 

sami i vaří. 

 Na letišti jsme se dozvěděli 

vše o jeho historii, současnosti i 

nejbližší budoucnosti a také co se 

děje s letadlem od přistání po 

odlet.  

 

 

Viděli jsme doplňováni paliva, 

potravin i nakládání zavazadel. A 

třešničkou na závěr byla ukázka 

speciální záchranné techniky 

letiště. 
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Bylo nám předvedeno speciální auto 

na hašení letadel a velitel směny 

nám podal spoustu informací a snad 

všichni našli odpovědi na to, co 

je zajímalo. Myslím, že to byl 

 

zajímavý den a snad se sejdeme na 

nějaké další zajímavé akci. 

 Pro ty, kteří s námi nemohli 

jet, máme malou ukázku na 

www.sdhchoustnikovohradiste.cz.       

      
      Za SDH 
    Jan Říha 

 
 

 

 

 

 

 

 

Upozornění občanům 
 

  

 

Protože je v naší obci poměrně 

velké množství majitelů 

koupacích bazénů, žádáme 

občany, aby prováděli jarní 

napouštění bazénů velmi 

uváženě. Žádáme Vás, abyste 

napouštěli své bazény velmi 

pozvolně a pokud možno 

v odpoledních a večerních 

hodinách. Jedná se zejména o 

majitele bazénů, kteří jsou 

napojeni na vodojem u 

Patlejchů, který je napájen ze 

zdroje u Mullerů. Tento vodojem 

má kapacitu cca 25 m3. Rychlým 

napouštěním by mohlo dojít ke 

stejné situaci jako v loňském 

roce, kdy kapacita vodojemu při 

napouštění bazénů nestačí, a 

pak všichni občané trpí 

nedostatkem pitné vody. Obec 

v tomto případě obtížně 

zajišťuje běžnou dodávku pitné 

vody. 

 
Vratislav Vopálka 
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Územní plán obce  
(Oznámení o vystavení a o konání veřejného projednání) 

  

 
 Návrh územního plánu obce 

bude vystaven k veřejnému 

nahlédnutí od 19. 4. 2010 do 18. 

5. 2010. Veřejné projednání se 

koná 19. května 2010 od 10:30 

hodin na Městském úřadě ve Dvoře 

Králové nad Labem. Námitky a 

připomínky se uplatňují písemnou 

formou na adresu: Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem, odbor     

výstavby a územního plánování,  

náměstí T. G. M. 38, 544 17 Dvůr 

Králové nad Labem. Bližší 

informace naleznete na 

internetových stránkách obce 

(v sekci – úřední deska) 

www.choustnikovohradiste.obec.cz. 

Návrh územního plánu vystaven na 

městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem a na obecním úřadě 

v Choustníkově Hradišti. 

 
Vratislav Vopálka

 

 

 

Dokončení rekonstrukce vodovodního řadu „C“ Malus 
 

 Jako první letošní stavební 

akce byla provedena rekonstrukce 

posledního azbestového potrubí 

vodovodního řadu v naší obci. Na 

tuto akci obec získala finanční 

dotaci ve výši 145 000,- Kč 

z dotačního programu Rozvoje 

vodovodu a kanalizací 

Královéhradeckého kraje. Celkové 

náklady na rekonstrukci činily 

209 754,- Kč.  

Staré azbestové potrubí bylo 

nahrazeno novým PVCDN100, délka 

úseku činila 87 m. Stavbu provedla 

osvědčená firma Z a D stavby, 

s.r.o. 

  Jsme velmi rádi, že se nám i 

přes finanční krizi podařilo 

získat finanční prostředky na 

zlepšení stavu našeho vodovodního 

systému. 

 

 
Vratislav Vopálka

 

 

Pozvánka na jubilejní květnovou 
slavnost  

 
Zveme všechny občany naší obce na jubilejní květnovou slavnost při 

příležitosti připomenutí ukončení 2. světové války a na vzpomínkový akt 
k uctění památky Pochodu smrti.  

 
Tato slavnost se koná dne 15. května 2010 od 16:00 hodin na novém hřbitově.  

 
Součástí slavnosti bude hudební vystoupení a ohňostroj. Bližší informace o 

této akci budou občanům podány formou letáků a plakátů. 

http://www.choustnikovohradiste.obec.cz/
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PLATBY V ROCE                  

2010 
 

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 2010 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 2010 16 Kč/m3 – do konce prosince 

 

 

 

Svoz komunálního odpadu 2010 
 

 
  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.  

 
 

V roce 2010 proběhnou svozy v těchto dnech: 

 
 

leden:  17., 14., 21., 28., 

 

únor:  4., 11., 18., 25., 

 

březen: 4., 11., 18., 25., 

 

duben: 1., 8., 15., 22., 29., letní svoz 

 

květen: 6., 20., 

 

červen: 3., 17., 

 

červenec: 1., 15., 29., 

 

srpen: 12., 26., 

 

září: 9., 23., pokračuje zimní svoz 

 

říjen: 7., 14., 21., 28., 

 

listopad: 4., 11., 18., 25.,  

 

prosinec: 2., 9., 16., 23., 30., 
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Obec Choustníkovo Hradiště 

Choustníkovo Hradiště č. p. 102, 544 42, IČO: 00277932, internetové 

stránky: www.choustnikovohradiste.obec.cz  

Tel.(starosta): 499 692 941, Tel./Fax (sekretářka): 499 692 942, Tel./Fax 

(účetní): 499 828 249 

 

 
 

v sobotu 24. dubna 2010 od 13:30 do 15:30 

 

Automobil od společnosti Ladislava Runda z Jaroměře se zastaví na třech 

stanovištích: 

 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice   13:30 – 13:55 

v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121        14:05 – 14:30 

ve středu obce před prodejnou u Maršíků      14:40- 15:30 

 

Na všech stanovištích bude u nakládky přítomen starosta obce. 

 

 Předávání nebezpečného odpadu 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. 
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Obecní úřad zve všechny čaroděje a čarodějky na slavnostní 
lampionový průvod a pálení čarodějnic 

 

REJ 
SVĚTLUŠEK 

 

v pátek 30. dubna 2010 
od 20:00 hodin 
sraz u prodejny u Maršíků 

 
 

Celou akci započne lampiónový průvod na Šlosberk, kde budou pro 
děti připraveny zábavné hry a soutěže. Poté se všichni přesuneme 

k rybníkům, kde bude pro děti připraveno občerstvení a to 
čarodějné špekáčky a lektvarová limonáda zdarma. 

Zapálení ohně bude okolo 22. hodiny oznámeno 
světelnými efekty a třemi ranami z děla. K hudbě a 

tanci zahraje pan Jahelka. 

 

Dobrou náladu a lampióny s sebou. 
 

 

 
 

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

články přispěli: Vratislav Vopálka, Monika Hanušová, Mgr. Ivana Mrštíková, Aneta Hubáčková, Jan Láska, 

Jaroslav Ježo, Jan Říha, Simona Schejbalová. 

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

odpovídají autoři. Uzávěrka 13. dubna 2010. 

 

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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