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Nohejbalový turnaj 

 

Předposlední květnová sobota patřila jako již tradičně nohejbalistům. Na antukových 
hřištích za poštou se uskutečnil šestý ročník nohejbalového turnaje trojic o Putovní pohár obce 
Choustníkova Hradiště. Účast byla veliká, přihlásilo se 30 týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Odbitím deváté hodiny začalo celodenní sportovní klání. I přesto, že se hrálo na třech hřištích 
současně, protáhly se zápasy až do pozdního odpoledne. Byla to však zajímavá podívaná nejen pro 
fanoušky, ale i pro příchozí návštěvníky.  A jak to všechno dopadlo? Na třetím místě se umístil tým 
Tornádo, druhé místo patřilo Pacholkům a zlaté medaile i Putovní pohár obce si zaslouženě odvezl 
tým Tygří drápy. Vyhlášením výsledků akce neskončila. K poslechu i k tanci zahrála kapela. 

Na závěr nohejbalové sezóny jsme uspořádali oblíbený Smíšený nohejbalový turnaj. 
Podmínkou tohoto turnaje je hrající žena na síti. Týmů bylo celkem 20 a podívaná to byla opravdu 
famózní, neboť některé hráčky předvedly neuvěřitelné výkony. Atmosféra byla napínavá do 
samého konce, podpora diváků byla veliká. A kdo si nakonec odvezl medaile? Bronzové získal tým 
Mim trio, stříbrné patřily týmu Kudlanka  a zlatými medailemi  jsme odměnili  tým jménem Božkov. 
Na závěr celé akce byla taneční zábava. 

Jsme rádi, že naše turnaje získaly oblibu nejen u hráčů, ale i u návštěvníků, kteří se k nám 
každým rokem rádi vrací. Věřte, že přípravy na každý turnaj jsou nemalé a časově náročné. 
Největším poděkováním však pro nás je Vaše spokojenost a slova uznání, kterých se nám dostává 
právě od Vás. 

Naše velké díky patří také OÚ za podporu a pomoc. 

Fotky z akcí najdete na internetových  stránkách:    www.sk-hradiste.estranky.cz 

Martina Hloušková 

 

  

 

1. místo smíšený turnaj tým Božkov 

 

 

    

      

 

1.  

                                       

                                           1.   místo – Tygří drápy 

http://www.sk-hradiste.estranky.cz/
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Přestavba internátu „logopedické školy“  dokončena 

Letošní září jsme mohli konečně uzavřít jednu kapitolu práce školy – přestavbu budovy 
internátu. 

Po dva roky jste byli svědky změn, které především v průběhu loňských a pak i letošních 
letních prázdnin byly skutečně veliké. Stavební firma zbourala patro, půdní prostor, střechu a ve 
velice krátkém termínu je vystavěla v nové podobě. Za dobu cca 10 týdnů byl proveden obrovský 
objem stavebních a instalačních prací. Díky výborné práci stavební firmy J.Pišta a spol., společnost 
s.r.o. ze Dvora Králové n.L. jsme skutečně mohli požádat o kolaudaci a bez prodlení termínu zahájit 
školní rok 2010/11. 

Asi  1/3 prací pak zůstala na období letošních prázdnin, kdy na řadu přišla přestavba 
kotelny z uhelné na plynovou, zbudování čističky odpadních vod a zateplení fasády celého objektu. 

Nyní tedy děti bydlí v novém, zatepleném internátu, který splňuje hygienické požadavky a 
který je pro ně především příjemným prostředím. 
 

Na tomto místě chci poděkovat za veškerou práci spojenou s přestavbou všem 
zaměstnancům školy, na nichž spočívala tíha stěhování, nekonečných úklidů, výzdoby,… Právě při 
těchto pracích nám byli velikou pomocí místní hasiči! 

Za pomoc a spolupráci děkuji také panu starostovi Vopálkovi i mnohým rodičům našich 
žáčků. 

Věřím, že tento nově opravený objekt se stal důstojnou součástí obce. 
 

        
Internát dříve               Ze stavby      

 

 

 

 

Internát po přestavbě 
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V letošním školním roce pečujeme o 61 dětí a žáků od 4 do 11 let. Máme zde 1 oddělení 
mateřské školy s 11 dětmi a 5 tříd 1. stupně základní školy. Do školy přijímáme děti se středně 
těžkými a těžkými poruchami komunikace. Snažíme se s nimi pracovat tak, aby mohly co nejdříve 
úspěšně pokračovat v běžných školách v místě svého bydliště. 

Při vyučování využíváme vedle klasických a osvědčených speciálně pedagogických metod 
také možností moderní interaktivní techniky, která skýtá nepřeberné 
množství názorných materiálů tak důležitých pro rozvoj řeči. 
Z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, projekt  EU peníze školám jsme mohli vybavit 
některé třídy interaktivními tabulemi. 

Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, popř. i 
podle jeho přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Mnozí žáci jsou vyučováni i podle 
individuálního vzdělávacího plánu, který je uzpůsoben jejich možnostem a potřebám.  

Také v letošním školním roce budou uspořádány naše již tradiční vánoční a velikonoční 
výstavky, na které jste tak jako vždy i vy „Hradišťáci“ srdečně zváni.  
 
       Za děti a zaměstnance školy 

Mgr.Věra Konečná 

 

 

Cyk l i s t é 

 

Rád bych napsal několik řádků o činnosti Sdružení přátel cyklistiky v naší obci Choustníkovo 
Hradiště.  

Dne 14. května 2011 jsme se zúčastnili 
uctění památky obětem pochodu smrti, tím že 
jsme se na kolech přidali k partě cyklistů, kteří 
vyjížděli z Polské obce Rogoznica. Památku obětem 
pochodu smrti jsme uctili i tím, že jsme na jejich 
hrob položili věnec.  

Je taky pravdou, že už tak dlouhé trasy jako 
dříve nejezdíme (100-120 km). Není taky divu, 
vždyť náš věk se pohybuje mezi 50-75 lety, ale 
stále jezdíme, máme mnoho hezkých výletů. 
Vzpomenu některé z nich: tři různé akce v 
Havlovicích, Ratibořice, Mise Velichovky, Vítězná 
Den obce, atd. 

Samozřejmě, že děláme i posilující akcičky, 
jedna z nich byla na hřišti, kde nám místní hasiči 
zapůjčili klubovnu. Za to jim moc děkujeme. Poslední 
akce byla dne  1. října 2011, kdy nás po celodenním 
výletu čekalo milé překvapení a to opékání u pana 
Hanzla.  

Pokud je potřeba, tak v rámci možností rádi 
pomůžeme i obecnímu úřadu nějakou tou brigádou.  

Ještě bych rád pozval občany na 
předdušičkový nákup na tržnici Kudowa Zdroj, jelo by 
se autobusem dne 22. října 2011. 

 
Jaroslav Ježo 



~ 5 ~ 

 

HASIČI V OBCI 
   

Jak jste si již určitě všichni všimli, tak naši nejmenší hasiči se velmi rychle rozrostli. Dokonce 
jsme utvořili dvě družstva. 
 Jsme rádi, že si děti berou velký příklad z jejich starších kolegů. Hasičátka vidí to, jak se kluci 
fantasticky povzbuzují, podporují, dávají do toho všechno a nesvádějí vinu jeden na druhého, když 
se náhodou něco nepovede. Tím klukům děkuji, že jsou našim nejmenším dobrým vzorem.  
 Doposud bylo naší tréninkovou prioritou řádně připravovat děti na závody. Úsilí a disciplína 
se nám vyplatila. Už i naši nejmenší dělají krásnou vizitku obci. Vozíme si ze závodů „zlaté poháry“.  
 Na začátku prázdnin jsme stihli připravit pro děti víkendové stanování na hřišti. Od rodičů 
jsme si převzali děti a začali jsme zdolávat náš nabitý program. V noci měly děti budíček – sirénu, s 
některými to ani nehlo. Od dráčka Soptíka, který na hřišti udělal svítící bludiště a každému tam 
nechal velký pytel s pokladem. Také jsme si vařili v polní kuchyni. Jenom ranní palačinky téměř 
zadřeli sporák v klubovně. Víkend se všem moc líbil a v brzké době chceme něco podobného 
opakovat. 
 Nově budou naše zimní tréninky přesměrovány do obecního domu, kde se budeme 
připravovat na soutěžní hru Plamen. K tomu účelu děti naučíme znát: mapové a grafické značky, 
vázat spousty druhů uzlů, ovládat buzolu, základy zdravovědy a spoustu dalších důležitých věcí pro 
zúčastnění se Plamenu.  
 Nebojte se na jaře k našemu týmu přihlásit i vaše nejmenší. Závodit za přípravku mohou již 
děti od tří let. Budeme rádi i za tyto nové bojovníky a další hradišťské adepty na vítězství.  

 
Za SDH  Kateřina Medunová 

 
 

 
 

                                                                                                  
 

 

 

Ženy v SDH 

V letošním roce se naše SDH rozrostlo o dalších 
sedm žen. Vytvořily tým a začaly tvrdě trénovat.  

Na hřišti se scházely třikrát týdně. Jejich nadšení 
a nasazení nás velice překvapilo.Obrovská píle kterou 
tréninkům věnovala , přinesla ovoce.. 

V prvním závodě kterého se zúčastnili 
v Černožicích skončili těsně pod stupni vítězů na velice 
pěkném čtvrtém místě. 

Na další závody jela děvčata do Jezbin u Jaroměře.Zde v konkurenci šesti silných týmů 
vyhrála první místo.Domů přivezli krásný pohár a zlatou proudnici. Ještě jednou našim děvčatům 
gratuluji a přeji do příští sezony mnoho takových vítězství.   

               Za SDH Jan Říha  
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Hradišťská Konvička 

V sobotu 3. září 2011 se na místním hřišti za poštou 

uskutečnil již třetí ročník hasičské soutěže v požárním útoku o 

putovní pohár HRADIŠŤSKÁ KONVIČKA. Závodů se letos 

zúčastnilo rekordních dvacet družstev z deseti hasičských 

sborů. Z toho byla polovina družstev mladších a starších žáků. 

Mezi mladšími žáky dominoval tým Chvalkovic, na druhém 

místě skončili hasiči z Heřmanic a třetí místo obsadili hasiči z 

Vlčkovic. Naši borci skončili pátí. Ve starších žácích se nám 

dařilo lépe a naši obsadili pěkné třetí místo za prvními 

Heřmanicemi a druhými Vlčkovicemi. V kategorii žen jsme 

bohužel neměli zastoupení (naposled) a tak první byl tým 

z Heřmanic, druhé Chvalkovice a třetí ženy z Vítězné. 

Loňské vítězství o hlavní výhru  Putovní pohár obhájili hasiči z Chvalkovic, ale neměli to tak 

snadné jako v minulém ročníku. Tentokrát jim na paty šlapali naši borci. Ještě v polovině soutěže 

naši vedli, i když jenom o pár setinek. 

Ale nakonec jim vítězství uteklo o jedno vteřinku a šest setin. Na třetím místě skončili hasiči 

z Heřmanic.  

Letošní ročník soutěže byl hned v několika věcech výjimečný. Za prvé počasí, po dvou 

ročnících deště a zimy jsme najednou měli nádherný letní den, který přispěl velkou měrou k  

pohodě.  Za druhé obrovským zájmem ostatních sborů, kdy k nám dorazili kolegové až z Piletic. Za 

třetí přípravou nebo spíše těmi, kteří připravili hřiště. 

Takto dokonale 

připravené hřiště mají na 

„svědomí“ a dnes již 

mohu napsat staří 

mazáci. Kluci, s kterými 

jsme před pěti, šesti lety 

začínali. Je úžasné 

sledovat,  jak kluci dospěli 

a už vědí, že hasiččina 

není jenom zábava, ale i 

moře práce. Celý týden se 

dřeli, aby hřiště bylo 

dokonalé. A bylo zcela 

neuvěřitelné, zkrátka 

nádhera. Kluci díky. Jsem hrdý na mladé kolegy hasiče, na jejich fascinující sportovní výkony, na 

precizně odvedenou práci a že to nejsou jenom kolegové, ale i kamarádi. Ještě jednou velké díky.                           

 Za SDH Jan Říha 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 

VYHLAŠUJE  

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
➢ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
➢ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
➢ Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
➢ Vatované přikrývky, polštáře a deky 
➢ Obuv – veškerou nepoškozenou 
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

➢ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
➢ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
➢ znečištěný a vlhký textil 
 

dne: neděle 23. 10. 2011         čas:  17:00 – 18:30         místo:  sál v č. p. 79 

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

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 
 

 

 

Výlet mateřské školy do Jaroměře na hasiče 

 

Dne 13.září 2011 vyrazila celá mateřská škola včetně praktikantky, slečny Lenky 

Dvořákové, na exkurzi k Jaroměřským hasičům. Hasiči nás na základně mile přivítali, zde se nás 

ujal velitel, který nás všude doprovázel. 

 Provedl nás po celé budově, ukázal nám, kde hasiči spí, ohlašovnu požáru a dále nám ukázal 

společenskou místnost. V této místnosti se dětem velice líbily akvarijní rybičky.  

Děti se nejvíce těšily, až jim 

ukážou zásahová vozidla a celé jejich 

vybavení. Jeden dobrovolný hasič se 

nám předvedl v zásahové kombinéze 

proti poleptání kyselinou. Hasiči 

předvedli svá zásahová vozidla a  

pochlubili se novým autem, ve 

kterém se děti po skupinkách svezly 

po areálu.  

Po exkurzi následovala 

svačina, aby se děti posilnily a pak 

jsme vyrazili zpátky do školky, kde 

už na nás čekala paní kuchařka s 

obědem.  

Celý den jsme si moc užili a 

těšíme se na další výlet. 

             

           Lenka Dvořáková
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ZAHRADA ČECH 

Litoměřice  

Letos obecní úřad opět připravil výlet na výstavu 
Zahrada Čech do Litoměřic. V loňském roce se přihlásilo 
málo zájemců, tak se nejelo. Letos se přihlásilo třicet 
účastníků, a tak se zájezd uskutečnil. 
  Zahrada Čech je doména zahrádkářů, kutilů a pěstitelů všeho možného. Bylo překrásné 
počasí a tak se celý zájezd velmi vydařil. Přestože výstava je poměrně rozsáhlá, je vždy čas si najít 
to, co každého zajímá. Také není nouze o bohatý výběr jídel a nápojů. Jistě  příjemné pro zájemce 
o kulturu  bylo shlédnout kulturní program.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letošním roce na výstavišti vystoupila skupina Schovanky, která předvedla tradičně pěkný 

koncert. Se Schovankami si zazpíval také Josef Alois Náhlovský. Téměř každý si domů vezl nějaké 
nové rostliny do svých zahrádek. Návštěvu výstavy jsme si všichni dost užili. Byl to krásný slunečný 
den. Vraceli jsme se sice trochu unavení, ale spokojení. Pokud budou mít lidé opět zájem o zájezd 
do Litoměřic, věřím, že ho obecní úřad opět příští rok uskuteční.  

Za všechny účastníky děkuji obecnímu úřadu za podporu  a organizaci zájezdu.        
 

            Vratislav Vopálka 
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v sobotu 29. října 2011 od 8:00 do 11:00 

 

Automobil od společnosti Marius Pedersen z Jaroměře se zastaví na třech 

stanovištích: 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice   8:00 – 8:15 

v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121   8:25 – 8:45 

ve středu obce před prodejnou u Maršíků      8:50- 11:00 

 

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 speciální 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. 

 

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE U KONTEJNERŮ BĚŽNĚ NELZE 

ODKLÁDAT ZEJMÉNA AUTOSKLA, LEDNIČKY A PODOBNÝ OBJEMNĚJŠÍ 

ODPAD, PROTOŽE JEJ NELZE BĚŽNÝM ZPŮSOBEM ODKLIDIT A 

ZLIKVIDOVAT. 
 

              LOGOPEDICKÁ PORADNA 

(při ZŠ a MŠ logopedické v Choustníkově Hradišti, Mgr. Jaroslava Radová) 
 

      KDE:  zdravotní středisko v Choustníkově Hradišti 
      KDY:  vždy v úterý od 12:30 do 16: 00 hodin 
      JAK:   návštěvu si domluvte předem   -  tel.: 604 620 797 

                                                              -  e-mail: radovajarka@centrum.cz 
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Zajímavé setkání s rodákem z Choustníkova Hradiště 
 

 Původně jsem měl v úmyslu napsat o tom, co všechno musí člověka v životě potkat, aby se 
nakonec stal „Hradišťákem“. Ale stalo se, že jsem nečekaně potkal rodilého Hradišťáka, který téměř 
po 70 letech přijel do Hradiště, aby uctil památku svého tatínka, se kterým se ani nepoznal. 

V neděli 17. července t. r., když jsem se vracel od varhan a šel podél lavic v našem kostele, 
vstoupila mi do cesty paní, objala mne a srdečně zdravila. Byla to paní Hermína Rainlová, vysídlená 
rodačka z Hradiště, která po roce 1990 sem do Hradiště několikrát přivezla plný autobus 
hradišťských rodáků. Tehdy jsme s varhaníkem Tomášem Mervartem pro ně připravovali malý 
koncert v našem kostele. Rád na to vzpomínám, protože to naše muzicírování bylo s vděčností 
přijímáno a navozovalo přátelské vztahy. Později, když nebylo tolik zájemců na celý autobus, 
přijížděla paní Rainlová s manželem, dcerou a zetěm. Zpravidla se zastavili u nás na návštěvě. Letos 
přivezli paní Rainlovou dcera s manželem za doprovodu manželů Dittrichových. Jako obvykle přišli 
všichni k nám na návštěvu, tehdy jsem se od pana Dittricha dověděl, proč také on sem přijel. 
 Pan Dittrich se v roce 1942 v Hradišti narodil. Tehdy byl jeho nemocný tatínek v nemocnici – 
a když bylo malému Josefu 10 dní, tatínek zemřel, aniž by svého syna viděl. Později se chlapec 
dověděl, že při tatínkově pohřebním obřadu se stala neobvyklá věc. Náhlý průvan uhasil všechny 
svíčky, až na jednu. Všichni si to vysvětlili jako zlé znamení. Chápali to tak, že z rodiny zůstane 
naživu jen jediný. To ještě neměli tušení, že je bude v roce 1945 čekat vysídlení. Když došlo 
k vysídlení, byl Josef tříletý a cestou do Německa mu v nemocnici v Krušných horách maminka 
zemřela na tuberkulosu. Do Ascherslebenu, kam vysídlenci směřovali, se dostal v doprovodu 
dědečka a babičky, kteří ale záhy zemřeli. Protože starší sestra byla společně s 200 vysídlenců 
z východu ubytována na slámě v zámečku v Karově (NDR), musel chlapec do dětského domova. 
Když mu bylo 6 let, a sestra byla již vdaná, dostal se do její rodiny a tam žil po celou dobu školní 
docházky. Vyučil se, dostal se do Institutu pro pěstování rostlin. Později se seznámil s nynější 
manželkou Brigitou. Spolu žili v Halle, kde se jim narodil syn Tobias. V dopise, který leží v našem 
kostele na postranním oltáři vedle svíce, uvádí sám pan Dittrich: „Bůh sám nedopustil vyhaslé 
světlo vytěsnit, právě mne, jako nejslabší článek rodiny zachoval, a dnes tu ve třech stojíme 
v bývalé domovině. I můj život se chýlí k věčnosti. Bylo mým srdečným přáním toto místo, bezmála 
po 70 letech vyhledat, abych tě na věčnosti mohl pozdravit. Končím slovy starozákonníka Joba: Dal 
jsi mi svoji lásku, tvoje ochrana mi zachovala život.“ 
 Pro mě to byl nevšední zážitek. Když jsme se před kostelem loučili, měl pan Dittrich slzy 
v očích. Ale byl spokojen, že památku svého otce, kterého nikdy nepoznal, mohl uctít na místě, kde 
otec svůj život žil, kde zemřel a kde odpočívá. 
           Jan Láska 

 

JUBILENÍ 20. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT  
SE USKUTEČNÍ  

V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE  
V PÁTEK 16. PROSINCE 2011.  

ZAČÁTEK V 17 HODIN. 
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Dětský den 

Dne 28. května 2011 se v Choustníkově  Hradišti tradičně uskutečnil Dětský den.  Za 
podpory obecního úřadu, maminek a některých slečen z obce, jsme společně připravili den plný 
her.  
 V devět hodin se děti sešly na hřišti za poštou, kde proběhlo zahájení Dětského dne. Každý 
z dětí dostal papír, na kterém byla hádanka s tajenkou. Tajenku měly děti během cesty plné her a 
soutěží rozluštit. Čekalo je několik stanovišť, kde děti za splnění soutěže či nějaké hry dostaly 
písmenko. Těchto písmenek měly posbírat celkem dvanáct a z toho poté rozluštit tajenku.  
 Během cesty je čekaly soutěže, jako je například poznávání předmětů, shazování kuželek, 
skákání v pytli,  apod. Při návratu na hřiště za poštu si děti vyzvedly odměnu za vyluštěnou tajenku. 
Následně si mohly zaskákat na trampolíně, házet šipkami na balonky, zastřílet si vzduchovkou, 
projet se na čtyřkolce nebo se mohly zúčastnit závodu v jízdě na kole. 

  Závěrem toho krásného dne byl parašutista, který z 
nebe házel dětem lízátka. Všichni jsme si Dětský den velice 
užili. Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří nám svými 
sponzorskými dary pomohli tuto akci uskutečnit a to 
zejména: Českému svazu žen z Choustníkova Hradiště, Auto 
Qualtu, Malusu, Rýcholce a firmě Beas. 
 
                                                     Simona Dvořáková 
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Povinná výměna řidičských průkazů 
 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich 

držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012. 

 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich 

držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. 

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají 

platnosti. 

 

Kde si mohou vyměnit ŘP?  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, evidence řidičských průkazů, náměstí 

T.G. Masaryka 38. 

Kontaktní osoby: Petrášová Hana     Pohlová Marie 

tel.: 499 318 107 tel.: 499 318 113 

Úřední hodiny: 

Pondělí a středa:      08:00 hod.–17:00 hod. 

Úterý a čtvrtek:       08:00 hod.–14:30 hod. 

Pátek:                 08:00 hod.–11:30 hod. 

 

Co musím mít s sebou? 

- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s  

rozšířenou působností 

- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 

- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 

- ŘP, který podléhá povinné výměně 

 

Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat 

ŘP je možné do 20 dnů od podání 

žádosti, příp. do 5 pracovních dnů 

od podání žádosti. 

 

Kolik mě to bude stát? Povinná 

výměna ŘP je osvobozena od 

správního poplatku, vyjma vydání 

ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 

pracovních dnů od podání žádosti 

po úhradě  správního poplatku 

500,- Kč. 

 

 

 

 

 

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

připravili a svými články přispěli: Vratislav Vopálka, Kateřina Menclová, Simona 

Dvořáková, Mgr. Věra Konečná, Jaroslav Ježo, Jan Říha, Kateřina Medunová, Mgr. Jan Láska, 

Lenka Dvořáková, Martina Hloušková.  

Obsah byl konzultován s Radou obce Choustníkovo Hradiště.  

Za pravdivost údajů v jednotlivých článcích odpovídají autoři.  

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.(sekretářka): 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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