
 

 
 

 

 

 

V prosincovém vydání Hradišťského zpravodaje  

jsme pro vás připravili:
  

❖ Rekonstrukce Mateřské školy 

v Choustníkově Hradišti 

❖ Přestavba v logopedické 

škole 

❖ Cyklisté v naší obci 

❖ Rybářský kroužek 

v naší obci 

❖ Hasiči v naší obci 

 

❖ Předvánoční koncert 

❖ Volby do zastupitelstev 

obcí 

❖ Tradiční setkání důchodců 

❖ Ve chvalkovické škole vědí… 

❖ Sportovní klub 

❖ Výlet do Polska 

 

 

 
      



Rekonstrukce Mateřské školy v Choustníkově 

Hradišti 
 

K zápisu do Mateřské školy v Choustníkově Hradišti pro školní rok 

2010/2011 přišlo hodně dětí, víc než jsme čekali. To významně urychlilo 

zatím poslední část rekonstrukce naší mateřské školy. Museli jsme najít 

prostor, o který zvětšíme třídu mateřské školy. Existovalo jediné řešení – 

zrušit bývalou izolační místnost, kterou jsme využívali jako kabinet na 

pomůcky. Znamenalo to vybourat dřevěnou prosklenou příčku, vyházet z 

malého skladu hodně harampádí a organicky začlenit tento prostor do 

stávající třídy. 

Destrukční část budování jsme provedli vlastními silami, vybudování 

nového provedly firmy: Schejbal – elektroinstalace, Kudrnovský – 

malířství, Bělka – podlahové krytiny. Nové dveře do třídy věnoval jako 

sponzorský dar pan Lhoták z Kuksu.  

Výsledkem je třída, pro niž schválila Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje navýšení možného počtu dětí. Navíc vznikl 

multifunkční prostor, v němž jsou všechny technické prostředky (kopírka, 

výtvarný materiál a pomůcky), které umožňují učitelce intenzivnější a 

kontinuální pedagogickou činnost. Když přebudovanou třídu navštívila 1. 

září rada obce, uznala, že výsledek naší práce se velmi podařil. 

 

…další změny v Mateřské škole 

Od 1. září 2010 jsme zavedli bezhotovostní platební styk s našimi 

rodiči. Veškeré platby jsou prováděny bankovním převodem, takže nám 

odpadly problémy s častým převozem hotovosti do banky. Děkujeme všem 

rodičům – i toto se povedlo bez komplikací! 

 

        Mgr. Ivana Mrštíková 

ředitelka MŠ Choustníkovo Hradiště 

  

 
 

Přestavba v logopedické škole 
 

Předpokládám, že jste všichni zaregistrovali v průběhu letních týdnů 

stavební ruch v našem objektu. Po několika letech jednání a příprav se 

skutečně dospělo k této velké akci, již tolik potřebné pro práci s dětmi a 

jejich život na internátě.  

V uplynulých týdnech se hodně bouralo i stavělo, a tak je náš 

internát alespoň uvnitř z velké části nový, popř. opravený. Děti mají nové 

pokojíčky, klubovnu, sprchy, jsou vyměněná okna, velká část podlah, 

radiátorů.  

Důležité je i to, že se podařilo provést opravu celé střechy budovy 

internátu. Jak je na první pohled patrné, práce však ještě neskončily. 

Budeme v nich pokračovat na konci tohoto školního roku, o prázdninách, kdy 

děti budou u svých rodičů. Čeká nás zde přebudování kotelny, odpadu 

(čistička) a také zateplení a oprava fasády 
 

 

Mgr. Věra Konečná 
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Cyklisté v naší obci 
 

Chtěl bych za všechny členy 

našeho cyklistického sdružení 

Choustníkovo Hradiště napsat malý 

příspěvek do Obecního zpravodaje. 

Předem bych rád zmínil, že 

mezi sebe vítáme každého, kdo má 

zájem a chuť s námi někam vyrazit.  

Ještě upozorňuji, že 

NEZÁVODÍME! :) Vždyť náš věk je 

zhruba kolem padesáti let a více.  

Nejstaršímu členovi panu 

Jaroslavu Šefrovi je již 72 let. 

Jezdí s námi rád a nejen to, je 

také aktivní při pořádání různých 

akcí. Ani ostatní členové nezahálí 

a tímto jim chci poděkovat za 

působení v rámci našeho kroužku a 

pomoc. 

 

 

 
 

 

Pár slov o naší činnosti: za 

rok 2010 jsme podnikli patnáct 

kratších výletů a tři celodenní 

výlety. Pro upomenutí: Havlovické 

Úpění, Den obce Vítězná Kocléřov 

spojené s jízdou po okolí, Velký 

Vřešťov a široké okolí. 

Příjemná jsou i naše posezení, 

na která si rádi uděláme čas. 

Zavzpomínáme na ujeté kilometry, 

drobné defekty a prožité zážitky u 

dobrého občerstvení a nabereme sílu 

do dalších kilometrů. 

 

 
 

 

Rád bych poděkoval za všechny 

členy našeho kroužku Obecnímu úřadu 

Choustníkovo Hradiště za podporu a 

za to, že nám vždy ve všem vyjde 

vstříc. 

 

 

Těšíme se na nové tváře 

z řad našich občanů - na to, že 

už nás bude jen a jen přibývat. 

 

 

 

Za členy cyklistů 

Jaroslav Ježo 
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Rybářský kroužek v naší obci 
 

     Jak jistě většina občanů Choustníkova Hradiště ví, již řadu let 

v obci funguje rybářský kroužek. 
Rád bych touto cestou náš kroužek představil a napsal několik 

řádků o jeho činnosti. 

Naše sezona začíná tím, že se tradičně účastníme na pálení 

čarodějnic. Na této akci zajišťujeme občerstvení tak, aby byli 

všichni spokojeni.   

Prvního května pak zahajujeme rybolov a jsme rádi, že tato 

událost je navštěvována nejen námi, rybáři. Však se pro každého 

najde něco na zub. 

V měsíci červnu pro členy našeho kroužku pořádáme rybářské 

závody. Na tuto akci se chodí podívat i další občané naší obce. Rádi 

využívají i možnosti pochutnat si na pečené rybě.

 

 
 

 
    Všem, kteří chodí navštěvovat areál rybníků v Gruntu a chovají 

se tam jak se patří, bych chtěl poděkovat. Vandaly ovšem na Gruntu 

rádi nevidíme. 

Další poděkování patří všem členům našeho kroužku, kteří se 

podílí na pořádání akcí.  

Obecnímu úřadu patří též díky za jeho vstřícnost a ochotu. 

 

Rybářům našeho kroužku přeji hodně pěkných úlovků. Těší nás, že 

na naše akce chodí stále více občanů. 

        

Jaroslav Ježo 
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HASIČI V NAŠÍ OBCI 
  

 Úvodem tohoto článku bych rád pozdravil všechny příznivce našich 

HASIČŮ. Začnu trochou statistiky, která je dostupná na oficiálních 

stránkách HZS Královéhradeckého kraje. Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

byly přítomny v roce 2009 u 2375 zásahů což je účast z 33%. To znamená, že 

se podíleli na uchráněných hodnotách majetku v hodnotě 2 094 286Kč. U nás 

v obci byl jeden požár, u kterého naši hasiči byli, a vyšetřovatel HZS 

vyčíslil majetek na 500 000 Kč. Vím, mnozí z vás si řeknou, že jsme 

přijeli až když bylo po všem, ale tak jednoduché to přeci jen není. 

Jednotky (JSDH) jsou připravené se zásobou vody, se kterou profesionální 

hasiči počítají a podle toho řídí hašení konkrétního požáru.  

 Také bych se rád zmínil o povodních na Moravě, kde velitele 

dobrovolných hasičů stála záchrana spoluobčanů život nebo velmi čerstvé 

povodně na Liberecku. Zde dobrovolní hasiči chránili a hlídali majetek 

všech evakuovaných před zloději. 

 

 
   

 Věřte, že i naše jednotka je připravena na tyto mimořádné situace. 

Jsme na to školeni! Toto školení absolvují naši členové každý rok 

v hasičské škole v Bílých Poličanech. A to ve svém volném čase. Tím nechci 

sdělit nic jiného, než že dobrovolní hasiči nejsou zbyteční, ale jsou 

složkou záchranného systému se kterým profesionální  záchranáři počítají. 

 A nyní k naší činnosti. Jak někteří určitě ví, v současné době se 

zvedla vlna nevole k naší klubovně na hřišti. Mrzí mě, že se tato kritika 

dotkla i představitelů obce, zejména pana starosty a místostarosty, kteří 

nám pomáhají. Kvůli tomu si kladu otázku, proč si lidé nejdříve 

neobstarají informace o dění v jednotce? Omlouvám se za takovou tvrdost, 

ale opravdu jsem nečekal takový odpor a vůbec ne, že to bude muset řešit 

vedení obce. Proto bych rád objasnil, co nás hlavně vede k provozování 

klubovny na hřišti. Je to samozřejmě naše mládež. A upřímně řečeno 

hasičský sport stojí nemalé peníze.  

 Začnu třeba pojištěním. Každý mladý hasič má úrazové pojištění, a to 

při všech aktivitách spojené s ,,hasiččinou‘‘ včetně brigád. Toto 

pojištění stojí 200 Kč na jednoho za rok. Následuje školení a pojištění 

vedoucích dětských kolektivů. Poslali jsme na něj pana Čížka a pana Říhu. 
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 Musí ho absolvovat každý rok a stojí 1 000 Kč plus dva dny volna obou 

zúčastněných. Ano, až takto vážně bereme práci s mládeží. Opravdu to není 

pouze o tom vzít 16 dětí na závody. Máme na bedrech obrovskou zodpovědnost 

a proto nic nenecháváme náhodě. Následuje pojištění obou vedoucích pro 

případ nehod při tréninku a dalších aktivit dětského kolektivu ve výši 300 

Kč ročně. Nyní vyrazíme na závody. Startovné se pohybuje od 200 Kč až po 

450 Kč za družstvo. My máme dvě. Základní občerstvení pro 16 dětí činí 

v průměru 600 Kč na den (cca 1 000 Kč jedny závody). V letošním roce byli 

mladí hasiči na PATNÁCTI závodech, ze kterých si přivezli TŘINÁCT pohárů. 

To je 15 000 Kč, což v celkovém součtu je 20 800 Kč za rok. Tyto peníze 

platí sdružení hasičů z vlastních aktivit, jako je sběr železa, ples ,atd. 

 Nesmíme zapomínat také na vybavení. Podle směrnic pro celoroční 

činnost kolektivů mladých hasičů (SH ČMS 2009) požárně technické 

disciplíny je k provedení požárního útoku nutné materiální zabezpečení 

přesných rozměrů a délky. Všichni mladí hasiči mají předepsanou výstroj 

(helma, montérky). Bez tohoto vybavení jim organizátoři soutěže neumožní 

startovat. Opět jsme u finančních prostředků. Zde nám pomáhá obec, bez 

které by to bohužel nešlo. Naši členové to vědí a této pomoci si nesmírně 

váží. Jako samozřejmost ji ale také nebereme. Dobře si uvědomujeme, že ani 

obec nemá neomezené prostředky. Proto se snažíme tuto pomoc alespoň 

odpracovat.  

 V letošním roce je to již 260 brigádnických hodin. Zdá se to být 

někomu málo? Mně ne!  Tuto práci jsme dělali jen pro obec. Na hřišti jsme 

odpracovali dalších 364 hodin a troufám si tvrdit, že zde po nás zůstal 

kus poctivé práce. Proběhly terénní úpravy pro umístění čtyřsetmetrového 

oválu, který bude sloužit na běh závodních štafet. Mimochodem techniku 

úpravy jsme hradili ze své kapsy. Na tyto závody jsou potřeba ještě 

překážky a další vybavení. Je to snad špatně? Bylo snad staré fotbalové 

hřiště předurčeno k zavezení hlínou a sutí? Myslím, že takové pohřbení si 

nezasluhuje a proto se ho snažíme různým způsobem zvelebit. A za to se 

musíme pochválit. Zas jsme u financování. Máme najít sponzora a soutěžit 

například jako ,,HASIČI NOVÁK‘‘ nebo to zkusíme sami a budeme soutěžit pod 

názvem ,,HASIČI CHOUSTNÍKOVO  HRADIŠTĚ‘‘. Chceme i nadále reprezentovat 

naši vesničku, a tak vznikl nápad prodávat sami sobě pivo. Velmi živě jsme 

o tom mezi sebou debatovali, vymýšleli zásobování s penězi, pořádkem 

v klubovně a kolem ní. Nakonec jsme to vyřešili pomocí služeb, kdy 

konkrétní hasič je v dohodnutém období zodpovědný za pořádek až po 

finance. Je dobrý nápad koupit si pivo za devět korun a prodat si ho za 

patnáct? Pro nás ano. Pokud bude mít někdo lepší nápad, uvítáme ho. Rád 

bych všechny ujistil, že takto získané peníze chceme investovat do 

vybavení a zázemí na hřišti. Nyní jsme byli nuceni klubovnu uzavřít a 

budeme čekat, jak o jejím dalším osudu rozhodne nové zastupitelstvo. Já 

doufám, že se nám podaří všem vysvětlit důvody našeho počínání a že lidí, 

kteří nám fandí, je a bude stále dost. 

 Teď z veselejšího soudku a to je první letní zábava, která byla 

pořádána na hřišti. Velmi příjemně nás překvapila nadšená odezva. Mysleli 

jsme, že přijde hrstka sousedů, posedí si u kytary, ochutná kousek masa a 

trochu poklábosí. Ale čeho jsme se nedočkali? Z hrstky bylo osmdesát 

lidiček, kteří zpívali a bavili se hluboko do noci. Taková účast nás 

velice zahřála u srdce. Díky tomu jsme usoudili, že první letní zábava 

nebude tou poslední, nýbrž se pokusíme z tohoto posezení udělat tradici. 

 Náš krásný putovní pohár ,,HRADIŠTSKÁ KONVIČKA‘‘ se stává velmi 

žádaným, neboť letošní vítězové z  Chvalkovic pro jeho získání trénovali 

tři měsíce dvakrát v týdnu. Letošní druhý ročník se bohužel nepovedl nám 

domácím. Naši největší borci dodělávali žně a my ostatní jsme se nedostali 

k tréninku. Příští ročník zůstane pohár doma. Snad. Ale co jsme pokazili 
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my, napravila naše mláďata. Předvedli fantastický výkon, se kterým by 

uspěli i na celorepublikové úrovni. A naše děvčata? Kdyby mohla soutěžit 

mezi dospělými, vozila by domů jen první místa, protože je předhoní jen 

kluci. Velký potlesk opět sklidili ti nejmenší - ,,přípravka‘‘.  Je 

opravdu velkým zážitkem vidět na vlastní oči snahu těchto mrňousků. Je 

velká škoda, že bylo jen jedno družstvo, ale pokud se vše bude vyvíjet 

podle našich plánů, na příštím ročníku uvidíme i naši ,,přípravku‘‘. Pevně 

doufám, že věhlas našeho poháru se bude šířit dál a dál a příště přivítáme 

více družstev, naši fanoušci se rozrostou a přijdou fandit přinejmenším ve 

stejném počtu jako letos. 

 

 
 

 Na závěr si dovolím poděkovat některým lidem. Jmenovitě začnu Lubošem 

Čížkem, trenérem a neúnavným bojovníkem, který mládeži věnuje velkou 

spoustu času. Dále díky patří Jaroslavu Mlynáři. Ten jako řidič objel 

s mladými hasiči takřka všechny závody. Děkuji také panu starostovi a 

místostarostovi. Od nich se nám dostává velké podpory. Největší dík patří 

především všem manželkám a přítelkyním mých kolegů hasičů. Patří jim za 

to, že s námi mají obrovskou trpělivost. Děkujeme za pochopení, jaké máte 

při všech kulturních akcích, které pořádáme a my se vám z těchto důvodů 

nemůžeme plně věnovat. Jednou jsme se stali členy SDH Choustníkovo 

Hradiště a nic na tom nehodláme měnit. Cítíme zodpovědnost k mladým 

hasičům i k obci, a proto musíme obětovat kus svého osobního života. 

Všem jedno velké dík!!     

                            Za SDH Jan Říha    

                 

-------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                       

V příspěvku, který bych nazval „Pod čarou“ bych chtěl 

ujistit naše čtenáře, že naše obec věnuje Sboru dobrovolných hasičů 

velkou pozornost a snaží se jednotku zabezpečit potřebnými 

technickými prostředky. To znamená, že pokud velitel předloží radě 

obce své požadavky, rada tyto obvykle rychle projedná a dle 

finančních možností a naléhavosti potřeb řeší. Je třeba si také 

uvědomit, že Sbor dobrovolných hasičů je zřizován obcí.  

Pak ale je v naší obci také Občanské sdružení hasičů a toto si 

žije a hospodaří svým životem. Toto sdružení se zabývá zejména 

výchovou mladých hasičů. Toto sdružení používá  samozřejmě bezplatně  
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veškerou techniku, kterou obec vlastní, včetně pohonných hmot. Jde o 

zájmovou činnost, kterou obec také podporuje. Je třeba si uvědomit, 

že vychovává novou generaci lidí, kteří se věnují hasičskému sportu 

a z nich se pak stávají členové SDH. Pokud mají mladí hasiči uspět 

v soutěžích a reprezentovat naši obec, musí věnovat svůj volný čas 

nejen děti, ale zejména starší hasiči, kteří se mladým věnují a učí 

je hasičskému sportu. Za to jim patří zvláštní uznání, zvlášť když 

výsledky v soutěžích jsou tak dobré. 

  Ještě je potřeba uvést alespoň krátce pár informací 

k rozhodnutí rady obce, která na svém posledním jednání za 

přítomnosti velitele SDH, pana Petra Hlouška, projednávala užívání 

opravené místnosti v kabinách na hřišti. Místnost po dohodě 

s obecním úřadem opravili členové SDH. Tato místnost byla ve špatném 

stavu. Proto došlo k dohodě a následné opravě. Mimo omítek byla 

provedena nová elektroinstalace, přivedena voda, umístěna a opravena 

akumulační kamna. Náklady na opravy a udržování vyšly naši obec na 

55 517,- Kč. Ke všem opravám došlo z podnětu právě našich hasičů. 

Zde je nutno zdůraznit, že záměrem bylo a je užívání místnosti jako 

klubovny pro mladé hasiče, kteří budou klubovnu využívat zejména 

v době, kdy budou na hřišti cvičit. Postupně však došlo k tomu, že 

v klubovně se začali scházet starší hasiči a také občané, kteří si 

sem téměř denně docházeli na pivo, o kterém píše ve svém příspěvku 

pan J. Říha. V místnosti se kouřilo, a tak se již nedalo mluvit o 

klubovně. Je nutno připomenout, že veškeré náklady na opravy nesla 

obec. Tím nechci ubrat na tom, že hasiči provedli zednické práce 

zdarma.  

Vyvstala otázka, zda je možné užívat kabiny popsaným způsobem. 

Bezpochyby je nutno se zabývat i otázkou dodržování hygieny 

v objektu samém a také jeho okolí. Ekologická WC, která jsou 

v kabinách umístěna nelze používat v zimním období. Proto by bylo 

zajišťování v tomto směru problémem. Vždyť také údržba WC v letošním 

roce stála naši obec 18 462,- Kč. Ani spotřebu el. energie nelze 

pominout, celková částka za elektrickou energii činí 19 858,- Kč. 

Pan Petr Hloušek na jednání rady obce vysvětlil radním, že el. 

kamna byla nahrazena plynovým topidlem, jehož provoz si hradí hasiči 

sami. Také zákaz kouření v budově je respektován. Navrhoval řešení 

podmínek tak, aby mohlo užívání popsaným způsobem dál pokračovat. 

Členové rady se shodli na tom, že tato činnost bude ukončena a 

kabiny budou užívány tak jak bylo v původním záměru. Pro zimní 

měsíce byla hasičům nabídnuta klubovna v Obecním domě, kde je možné 

po dohodě se správcem pí. Volfovou schůzky hasičů uskutečňovat. Vím, 

že jde o citlivé téma, o kterém je třeba také hovořit a věci si 

vysvětlovat. Také věřím, že s hasiči vždycky najdeme společnou řeč a 

v případě, že bude potřeba pomoci, hasiči jako ostatně vždycky opět 

pomohou.         

                                           Vratislav Vopálka 

Jaroslav Hloušek 
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Předvánoční koncert v našem 
kostele 

 
V pátek 17. prosince 2010 se od 17:00  bude 
konat v Kostele Povýšení sv. Kříže předvánoční 
koncert sváteční hudby. Pod patronací 
Děkanství ve Dvoře Králové pořádá Obecní 
úřad a farníci CHOUSTNÍKOVO 
HRADIŠTĚ. 
 
 PROGRAM: 
G. F. Händel: Koncert B dur pro varhany (Tempo ordinario, Allegro, Adagio, Allegro ma non 
presto) 
G. F. Händel: Vodní hudba pro trubku a varhany 
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll pro varhany 
J. S. Bach: Chorál pro trubku a varhany 
J. K. Kuchař: Partia C dur 
Anonym: Gloria in excelsis Deo – francouzská koleda pro trubku a varhany 
Varhanní improvizace na adventní a vánoční motivy 
G.Ph.Telemann: Sonata de Concert pro trubku a varhany (Moderato, Largo, Vivace) 
 

 

Pořadatelé přejí všem návštěvníkům příjemný zážitek, požehnané Vánoce  
a do roku 2011 zdraví a pohodu. 

 

 

Štědrovečerní mŠe svatá  
se bude konat v místním kostele  

v pátek 24. prosince 2010 od 16:00.  
Zpíváme koledy. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka  

se bude konat kolem 6. ledna 2011.  
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly, stejně jako v celé České 

republice, i v naší obci volby do zastupitelstva obce. 

Oficiální výsledky voleb do zastupitelstva obcí: 

 

Pořadí 

zvolení 

Jméno a příjmení 

kandidáta 

Pořadí na hl. 

lístku 

Počet hlasů 

1. Vratislav Vopálka 1. 75 

2. Vlastimil Munzar 6. 65 

3. Antonín Krobot 8. 63 

4. Karel Korunka 2. 59 

5. Jaroslav Hloušek 3. 56 

6. Jiří Zechovský 4. 48 

7. Jiří Záplata 5. 54 

8. Jiří Hudok 7. 51 

9. Pavlína Potocká 9. 58 

10. Jan Říha 10. 54 

11. Svatava Koubová 11. 58 

12. Lumír Hýbl 12. 56 

13. Zbyněk Šmíd 13. 57 

14. Lenka Dvořáková 14. 52 

15. Lubomír Jadrný 15. 55 

  

Dne 10. listopadu 2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, 

na kterém byl zvolen starostou obce opět pan Vratislav Vopálka, jenž u 

příležitosti svého zvolení uvedl, že možnost vykonávat funkci starosty 

považuje za čest, tuto práci dělá rád a přislíbil, že ji i nadále bude 

vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Místostarostou obce byl opětovně zvolen pan Jaroslav Hloušek. 

Zastupitelstvo obce také volilo členy rady obce. Jejími členy jsou 

starosta, místostarosta obce a jako další členové byli zvoleni pan Karel 

Korunka, MUDr. Jiří Záplata a pan Zbyněk Šmíd. 

    
Zastupitelstvo obce dále povinně zřizuje kontrolní výbor, jehož 

úkolem je zejména kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady 

obce a kontrolovat dodržování právních předpisů na úseku samostatné 

působnosti. 

 

Členy kontrolního výboru byli jmenováni:   

Jiří Zechovský, předseda 

    Jiří Hudok, člen 

    MUDr. Lubomír Jadrný, člen 

 

Dalším povinně zřizovaným výborem zastupitelstva obce je finanční 

výbor, který provádí zejména kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce. 

 

Členkami finančního výboru byli jmenovány:  

Ing. Svatava Koubová, předsedkyně 

Bohuslava Šmídová, členka 

Pavlína Potocká, členka 
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Tradiční setkání důchodců ve Vlčkovicích 

v Podkrkonoší 9.10.2010 
 

Zastupitelstva obcí 

Choustníkovo Hradiště a 

Vlčkovice v Podkrkonoší 

připravila již pojedenácté  

společné setkání důchodců 

obou obcí. Protože 

v Choustníkově Hradišti není 

k dispozici potřebný 

společenský sál, rádi 

využíváme k této příležitosti 

pěkného tanečního sálu ve 

Vlčkovicích.  

Vždy se snažíme pro toto 

setkání zajistit hodnotný 

kulturní program. Letos po 

přivítání přítomných starosty 

obou obcí jako první 

vystoupila hudební skupina „Járinky“. S nimi jako hosté vystoupli zpěváci, 

pánové Sochor a nestor české dechovky - Standa Procházka, který přes svůj 

vysoký věk předvedl úctyhodný výkon.  

Po vystoupení umělců kteří sklidili zasloužený potlesk, byla všem 

podána chutná večeře - kuřecí řízečky s bramborovým salátem. Večeři 

připravily ženy z obou obcí v kuchyni mateřské školy v Choustníkově 

Hradišti. Na stolech byly také připraveny dobré koláče a koblihy,které 

k této příležitosti jako sponzorské dary poskytly firmy Peko a Beas.   

 

 

Po večeři již byla k produkci 

připravena dechová hudba Valanka 

z Dobrušky, která vyhrávala 

k tanci a poslechu až do ranních 

hodin. 

Doprava do Choustníkova 

Hradiště, Kuksu i Stanovic byla 

zajišťována autobusem pravidelně 

každou hodinu.  

Snad si stihli známí, přátelé 

a kamarádi během večera popovídat, 

zavzpomínat, také zatančit a dobře 

se pobavit.  

 

 

Myslím že je na místě poděkovat oběma obcím a jejich zastupitelstvům, 

že na své starší občany nezapomínají a každoročně společné setkání 

připravují. Věřím že se v dalších letech podobné kulturní akce podaří opět 

zorganizovat. 

                                                                                                                          

Vratislav Vopálka 
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VE CHVALKOVICKÉ ŠKOLE VĚDÍ... 
 

JAK UČINIT PRO DĚTI 21. STOLETÍ ŠKOLU PŘITAŽLIVOU A POUTAVOU? JAK PŘESVĚDČIT 

RODIČE, ABY PRÁVĚ DO TAKOVÉ ŠKOLY SVÉ DĚTI POSÍLALI? 

ZŠ A MŠ CHVALKOVICE ZÍSKALA BEZMÁLA 867 000 KČ Z OP VK 1.4 "EU PENÍZE 

ŠKOLÁM", KTERÉ JSOU URČENY PRO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝUKY NA ZŠ. TYTO ZDROJE MAJÍ 

POSKYTNOUT ŽÁKŮM A UČITELŮM MATERIÁL, S NÍMŽ UŽ LZE LECCOS CENNÉHO ZAPOČÍT KU PROSPĚCHU 

VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.  

HLEDÁME NOVÉ TALENTY PRO VĚDU - JEDEN Z PROJEKTŮ, KTERÉ UČITELE NAŠÍ ŠKOLY ZAUJAL 

A DO NĚHOŽ  SE ZAPOJILI, JE JEDNÍM Z MNOHA DŮLEŽITÝCH POČINŮ PRO PŘÍTOMNOST I BUDOUCNOST 

ZDEJŠÍCH DĚTÍ. JEDNÁ SE TOTIŽ O POKUS VYTIPOVAT MEZI MLÁDEŽÍ ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A 

VYSOKÝCH ŠKOL TY, KTEŘÍ JSOU V NĚJAKÉM OHLEDU VÝJIMEČNÍ. MEZI DALŠÍ CÍLE PROJEKTU PATŘÍ 

PŘEDEVŠÍM VYTVOŘENÍ KONCEPTU POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU, A TO S VYUŽITÍM MODERNÍCH 

INTERAKTIVNÍCH A DEMONSTRAČNÍCH NÁSTROJŮ, ZAPOJENÍM SOUKROMÉHO I VEŘEJNÉHO SEKTORU ČI 

ZVYŠOVÁNÍM POVĚDOMÍ O OSOBNOSTECH A KONKRÉTNÍCH VÝSLEDCÍCH A VÝSTUPECH VĚDY A VÝZKUMU. 

VYBRANÍ ŽÁCI SE JIŽ JEDNOU ZÚČASTNILI PODOBNÉ AKCE, VRÁTILI SE PLNI DOJMŮ A S OTÁZKOU, 

ZDA BUDE PODOBNÝCH ZAJÍMAVÝCH EXKURZÍ VÍCE. 

      DALŠÍM AKTEM, JENŽ BY MĚL ŽÁKŮM UČINIT ŠKOLU BAREVNĚJŠÍ, JE PROJEKT NAZVANÝ ŽIVÁ 

ARCHEOLOGIE. DĚTI SI BUDOU MOCI V PRAXI SAMY VYZKOUŠET, JAK PRACUJÍ ARCHEOLOGOVÉ A JINÍ 

BADATELÉ NA VÝZKUMU ŽIVOTA DÁVNO ZANIKLÝCH PRAVĚKÝCH CIVILIZACÍ. SEZNÁMÍ SE S PŘÍKLADEM 

TERÉNU, NÁSTROJI, METODAMI A POSTUPY PRÁCE. DOPLNĚNÍM CELÉHO PROJEKTU BUDE BESEDA S 

HISTORIKY, KTEŘÍ VŠE DOKRESLÍ A DOVYSVĚTLÍ POMOCÍ UKÁZEK A MLUVENÉHO SLOVA. 

      ŠKOLA SE ZAMĚŘUJE NA RŮZNÉ OBLASTI ROZVOJE SVÝCH ŽÁKŮ. DOKLADEM JE JIŽ PŘES ROK 

DĚTEM PREZENTOVANÁ AMERICKÁ ON LINE GALERIE DĚTSKÝCH PRACÍ, DO NÍŽ SE MŮŽE ZAREGISTROVAT 

KAŽDÝ UČITEL A DÁT K DISPOZICI DOVEDNOSTI SVÝCH ŽÁKŮ FORMOU OBRÁZKŮ A VKUSNĚ VYVEDENÝCH 

PROSTOROVÝCH ARTEFAKTŮ. NEJEDEN ŽÁK ČI ŽÁKYNĚ SE JIŽ NAŠLI MEZI ŠŤASTNÝMI "UMĚLCI", COŽ 

JIM DODALO DALŠÍ CHUTI DO PODOBNÉ PRÁCE A POCIT DŮLEŽITOSTI V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO KLÁNÍ. 

ZA ZMÍNKU STOJÍ JEŠTĚ PROJEKT RUBIKON. JDE O UNIKÁTNÍ NÁPAD, JENŽ MÁ MOTIVOVAT 

ŽÁKY K VĚTŠÍ ODPOVĚDNOSTI, SAMOSTATNOSTI A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ KE ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI VE 

ŠKOLNÍ PRÁCI. JEDNÁ SE O JAKOUSI SPOLEČNOU "HRU NA ŽIVOT" VE FIKTIVNÍ VESNICI, V NÍŽ MÁ 

KAŽDÝ ŽÁK SVÉHO AVATARA. TATO FIGURKA MÁ SVŮJ OSUD ZPEČETĚN CHOVÁNÍM A VÝKONNOSTÍ ŽÁKA, 

JEHOŽ PŘEDSTAVUJE. JDE TEDY O TO, ABY SE DÍTĚ CHOVALO ŘÁDNĚ VE SKUTEČNÉM ŽIVOTĚ, SNAŽILO 

SE O CO NEJLEPŠÍ ZNÁMKY, A TAK UČINILO "ŠŤASTNĚJŠÍM" SVÉHO MALÉHO DVOJNÍKA VE VESNICI 

RUBIKON. PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA ETICKOU VÝCHOVU MLADÉHO ČLOVĚKA, NEBOŤ JE DŮLEŽITÉ, ABY 

ANI DNEŠNÍ ŽÁCI NEZAPOMNĚLI NA ZÁSADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ, VŠTÍPILI SI VĚDOMÍ 

SOUNÁLEŽITOSTI, VZÁJEMNÉ POMOCI A TOLERANCE, PŘENESENÉ Z OBRAZOVKY  DO REÁLNÉHO SVĚTA. 

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIPRAVILA KONCEPT SVÉHO ROZVOJE DO ROKU 2014. JE SI VĚDOMA 

TOHO, ŽE MÁ CO NABÍDNOUT A ŽE I DO BUDOUCNA CHCE ROZVÍJET SVÉ ŽÁKY A PŘIPRAVIT JE CO 

NEJLÉPE NA BUDOUCNOST. CHCE BÝT ŠKOLOU OTEVŘENOU VŠEM(ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT A PRO 

VŠECHNY) A ROZHODLA SE JÍT CESTOU CO NEJUŽŠÍHO SEPĚTÍ S PŘÍRODOU, TEDY BÝT MÍSTEM 

ZÍSKÁVÁNÍ EKOLOGICKÉHO POVĚDOMÍ, ŠKOLOU KOMUNIKUJÍCÍ SE VŠÍM JI OBKLOPUJÍCÍM V BLÍZKÉM I 

VZDÁLENĚJŠÍM OKOLÍ. 

VEDENÍ I VŠICHNI PEDAGOGOVÉ CHVALKOVICKÉ ŠKOLY VĚŘÍ, ŽE JEJÍ VIZE BUDOU USKUTEČNĚNY 

A ŽE SE JIŽ NYNÍ STÁVÁ ŠKOLOU MODERNÍ, VYBAVENOU NOVÝMI POMŮCKAMI (NAPŘ. INTERAKTIVNÍ 

TABULÍ, DATAPROJEKTORY, POČÍTAČI...) A PŘIPRAVENOU PRUŽNĚ REAGOVAT NA POŽADAVKY SVÝCH 

SVĚŘENCŮ, NÁVRHY SYMPATIZUJÍCÍCH RODIČŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NA NABÍDKY NOVÝCH PROJEKTŮ A 

DALŠÍCH PROGRESIVNÍCH MYŠLENEK. 
 Mgr. Marcela Horká 
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Sportovní klub 
 

      V sobotu 22. května se uskutečnil pátý ročník nohejbalového 

turnaje na antukových hřištích za poštou. Účast nebyla malá, sešlo 

se zde 17 týmů a hrálo se až do pozdních odpoledních hodin. Finálové 

zápasy byly velmi napínavé a dopadly následovně: 3. místo získali 

KAMENÍCI z Hradce Králové, 2. místo patřilo týmu ŽRALOCI z Ch. 

Hradiště. Zlaté medaile a Putovní pohár obce vyhrál zaslouženě tým z 

Bílé Třemešné. Po vyhlášení výsledků akce nekončila, k poslechu a 

tanci zahrál pan Macháček. 

 

 

 
      

 

Jako již tradičně pořádáme v září smíšený nohejbalový turnaj. 

Ten byl původně zamýšlen jen jako „sranda-mač“ pro manželky a 

přítelkyně hráčů, neboť podmínkou tohoto turnaje je dívka - žena 

hrající na síti. Letošní ročník nás však velmi mile překvapil, 

jelikož se účastnilo 18 týmů i z širokého okolí.  O vzrůstající 

úrovni tohoto turnaje svědčí fakt, že přítomné hráčky předvedly 

vynikající výkony.  
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Obě akce byly velmi vydařené a sklidily jsme za ně kladné 

ohlasy nejen od hráčů, ale i od lidí, kteří přišli fandit, ochutnat 

něco dobrého z naší pestré nabídky občerstvení či si zatančit. Všem 

zúčastněným děkujeme a doufáme, že se minimálně v tak hojném počtu 

sejdeme i v příštím roce na šestém ročníku. 

 

 

 
 

Závěrem bychom chtěli poděkovat za přízeň a podporu OÚ Ch. 

Hradiště, firmě Rýcholka s. r. o., pivovaru Krakonoš jmenovitě paní 

Stašákové, panu Josefu Dostálovi – kamenictví Hradec Králové, paní 

Evě Zilvarové a SDH Ch. Hradiště. Ještě jednou děkujeme! 

 

Za Sportovní klub Martina Hloušková 

www.sk-hradiste.estranky.cz                                                                     

 
Úklid chodníků v obci 

 

Protože víme, že je obcím zákonem uloženo zajistit úklid 

chodníků, obracíme se na vás ještě jednou s prosbou, abyste do doby 

než obec zajistí potřebnou techniku vydrželi a chodníky ještě nějaký 

čas upravovali.  

Obec se nákupem techniky neustále zabývá, avšak stále ještě nám 

chybí finance, abychom mohli techniku nakoupit. Věříme, že se nám 

v dohledné době podaří potřebnou techniku nakoupit. 

    

Vratislav Vopálka 
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Výlet do Polska 

 

Volné sdružení přátel cyklistiky v Choustníkově Hradišti 

pořádalo pro občany dne 23. října 2010 výlet autobusem do Polska, 

kterého se účastnilo 40 občanů. Hojná účast nás velice mile 

překvapila. Výlet byl plánován tak, aby si každý přišel na své, 

dospělí i děti. 

Naší první zastávkou byla tržnice v lázeňském městečku Kudowa-

Zdroj. Dále jsme pokračovali do Dinoparku v polském Karlowě. I když 

dinopark se líbil hlavně dětem, věřím, že ani dospělí nebyli v tomto 

městečku o nic ochuzeni. Už jen samotný pohled na krásné panorama 

Stolových hor utkví dlouho v paměti každého z nás. 

Po procházce Dinoparkem jsme pokračovali po polské straně 

směrem k Broumovu, překrásným krajem s řadou skalních útvarů. Počasí 

nám přálo, takže pohled na tamní přírodu byl nezapomenutelný 

zážitek. 

Jako poslední zastávka byla 

ve městě Broumově prohlídka 

Benediktinského Opatství sv. 

Václava, která byla i 

s průvodcem a trvala asi 

pětačtyřicet minut. Stála 

opravdu zato, moc hezká byla i 

prohlídka podzimní zahrady, 

která k Opatství patří. 

Zanedbatelná nebyla ani 

prohlídka městečka. 

Pokud bych měl tento výlet 

hodnotit spolu s 99% účastníky 

tohoto výletu, spokojenost byla 

velká a v každém z nás to 

zanechalo pocit pěkně prožitého 

dne. 

 

 
 

 

Těšíme se a doufáme že podobných výletů bude víc, že se podaří 

alespoň tak jako se podařil tento. 

Ještě bych rád dodal, že všichni účastníci byli fajn. Děkuji.

 

Jaroslav Ježo 
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                              Nový rok 2011  
 

Do nového roku přeji všem spoluobčanům  

hlavně hodně zdraví, sil 

a štěstí k překonávání všech nástrah,  

které život přináší. 

 

 
 
Přeji všem hezké a klidné Vánoce, 

veselého Silvestra. 
 

V novém roce přeji mnoho úspěchů,  
lásky a spokojenosti 

 
Váš starosta 
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Toto vydání Hradišťského zpravodaje pro vás za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti 

připravili a svými články přispěli: Vratislav Vopálka, Kateřina Srníčková, Mgr. Ivana 

Mrštíková, Jaroslav Ježo, Jan Říha, Mgr. Věra Konečná, Mgr. Marcela Horká, Jaroslav 

Hloušek. Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště.  

Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích odpovídají autoři. Uzávěrka 14. prosince 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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