
 Hradišťský  

  zpravodaj 

          květen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V tomto vydání:   Školní jídelna Choustníkovo Hradiště * Obecní knihovna Choustníkovo 

Hradiště * Zápis dětí do MŠ * Svoz komunálního odpadu 2012 * Malé ohlédnutí za 
loňským setkáním důchodců ve Vlčkovicích * Společenská kronika obce * Pro naše 

jubilanty * Karneval na ledě *  Posilovna a „Sranda match“ * Taneční zábava hasičů * 
Brigáda hasičů pro obec * Přenocování v pensionu Běluň s malými hasiči * Hasiči v obci 

* Opět k nakládání s odpady v naší obci * Svoz nebezpečného odpadu * Vodné v naší 
obci * Oprava věže našeho kostela již byla dokončena * Cyklisté v naší obci * Nová okna 

na obecním  úřadě * Poděkování místním složkám 



 
 
 

2 
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Školní jídelna Choustníkovo Hradiště 

Ve školní jídelně v budově MŠ mají možnost se stravovat důchodci s trvalým pobytem v obci 

nebo cizí strávníci. Důchodci s trvalým pobytem v obci Choustníkovo Hradiště mají od obce 

doplatek. Cena obědů tak činí 40,- Kč pro důchodce a 58,- Kč pro cizí strávníky. 

Obědy se vaří podle norem pro mateřské školy, jídlo je méně slané, není ostré a je tedy vhodné i 

pro děti, které jsou ještě doma s maminkou na mateřské dovolené a pro strávníky, kterým tato 

strava vyhovuje. Vaříme z čerstvých potravin (polotovary výjimečně). Garantujeme nejnižší cenu 

oběda v okolí. Obědy si strávníci odnášejí ve vlastních nádobách v době od 12 do 12:30 hodin.  

 

Marie Blažková 

 

Obecní knihovna Choustníkovo Hradiště 

Připomínáme našim občanům a čtenářům, že mají možnost si půjčovat knihy 

z obecní knihovny, která se nachází v přízemí obecního úřadu. Knihovna je 

otevřena každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin. Půjčování knih je bez poplatku. Pokud se 

v knihovně nenachází kniha podle vašeho požadavku, objednáme ji z naší hlavní knihovny 

v Trutnově a do týdne ji můžete mít k zapůjčení. 

Také máte možnost navštěvovat veřejný internet (bez poplatku), a to každé liché úterý v budově 

obecního úřadu v přízemí (knihovna). Pokud nemáte zkušenosti s internetem, tak vám pracovník 

přes PC poradí.  

Neváhejte a využijte těchto možností, které vám obec nabízí. 
 

Marie Blažková 

 

 

Zápis do Mateřské školy Choustníkovo Hradiště 
na školní rok 2012/13 proběhne 

v pátek 18. května 2012 od 9 do 16 hodin 
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 

 

 

Provádíme: Rekonstrukce střech, nové střechy, nové vazby, půdní vestavby 
klempířské, pokrývačské, tesařské a zednické práce 

Stavíme: 
nové sruby, přístřešky na auta, pergoly 

 
Firma: MEDUNA – HOFMAN 

Kontakt: 737 418 243 nebo 604 340 069 
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Svoz komunálního odpadu 2012  
leden:  5., 12., 19., 26. 
únor:  2., 9., 16., 23. 
březen: 1., 8., 15., 22., 29. 
duben: 5., 12., 19., 26. 
květen: 3., 17., 31. 
červen: 14., 28. 

červenec: 12., 26. 
srpen: 9., 23. 
září: 6., 20.  
říjen: 4.,11.,18., 25. 
listopad: 1., 8., 15., 22., 29.  
prosinec: 6., 13., 20., 27. 

 

Malé ohlédnutí za loňským  

setkáním důchodců ve Vlčkovicích  18. 11. 2011 
 

Dnes si už jen připomeneme, že se setkání důchodců neslo v dobrém duchu. Sešlo se a sjelo na 

sto třicet účastníků.  

Po zábavném vystoupení baviče Ládi Hrona následovala tradiční společná večeře. Dobré jídlo 

bylo připraveno ve školní kuchyni pod vedením paní Marušky Blažkové. Ochotně pomohla paní 

Jiřina Volfová, Jana Mlynářová, Hana Čížková a Ludmila Balounová. Taneční sál i další obsluhu 

zajistil pan starosta Jindřich Franc.  

Po dobré večeři se ujal zábavy hudebník pan Miroslav Chytráček, který se zpěvačkou zajistil 

hezkou zábavu až do ranních hodin. Doprava z Choustníkova Hradiště byla pro účastníky zajištěna 

opět autobusem, a tak se všichni bez problémů mohli dopravit tam i zpět.  

Jako doplněk pohoštění poskytly pekárny Lično a Peko chutné pečivo a společnost Malus krásná 

jablka. Na setkání vládla družná zábava a bylo dost času si opět po čase popovídat s přáteli a 

sousedy.  

Pro nás, kteří se staráme o organizaci, je to další motivace pro pokračování v této tradici. Již opět 

zajišťujeme program na příští setkání, které se díky vstřícnosti zastupitelstev obou obcí připravuje. 

Již nyní můžeme důchodce pozvat na setkání, které se opět jistě uskuteční.  

Není mnoho příležitostí se takto setkávat, a tak se těšíme na hojnou účast příště,tedy letos opět 

ve Vlčkovicích. 
                                                                                                                                             Vratislav Vopálka 

  

  

SSppoolleeččeennsskkáá  kkrroonniikkaa  oobbccee   
 

V roce 2011 se narodili: 

Tomáš Jahoda 

Adéla Počekajlová 

 

V roce 2011 nás opustili: 
Paní Olga Fikejzová, Jindřiška Pilařová, Jaroslava Hloušková, Marie Červinková, pan Jiří Špilar 

 

ČČaass  uubbííhháá  aa  nneevvrraaccíí,,  ccoo  vvzzaall..  JJeenn  lláásskkaa,,  úúccttaa  aa  vvzzppoommíínnkkyy  vv  ssrrddccíícchh  zzůůssttáávvaajjíí..  
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Pro  naše jubilanty 

Pro jubilanty z naší obce pořádáme setkání v našem obecním domě. Loni jsme se sešli k malé 

tradiční oslavě 25. 11. 2011 v 18 hodin. Přítomné pozdravily děti z naší mateřské školky. S paní 

ředitelkou Mgr. Ivanou Mrštíkovou děti nacvičily pásmo písniček a básniček. Vystoupení dětí jako 

vždy všechny potěšilo a také ukápla nejedna slzička dojetí.  

Starosta obce přítomné pozdravil a přítomným poblahopřál k jejich životním výročím, připomněl 

jejich celoživotní vykonanou práci a starost o zajištění rodin a jejich dětí, vyslovil za to vše, co pro 

naší společnost vykonali, poděkování. Po zápisu všech přítomných do kroniky následovalo malé 

občerstvení a současně začala hrát pozvaná hudba. Pánové si říkají Sešlost. Už u nás pro  jubilanty 

vystupovali a protože se na minulé slavnosti líbili, pozvali jsme je opět. Hráli skladby a písničky 

z mládí účastníků, kteří se opravdu dobře bavili a také si s hudbou zazpívali a zatančili.  

Po ukončení oficiální části oslavy byli pozváni také občané z naší obce. Pak se všichni společně 

dobře při hudbě pobavili.  

Mohl bych si trochu postesknout, že jubilanti našeho pozvání příliš nevyužívají. Je to škoda, 

přicházejí o příležitost si poslechnout hezké písničky z mládí a popovídat se sousedy. I my, kteří 

oslavu připravujeme, jsme trochu zklamáni, když se nás sejde méně, než jsme čekali a pozvali. 

Víme, že velkým lákadlem je například televize,kde běží zajímavé programy, a ty potom dostanou 

přednost před námi. I tak se těšíme na příště. 
                                                                                             

Vratislav Vopálka 

 

Karneval na ledě 
 

V neděli 11. února se v Choustníkově Hradišti uskutečnil poněkud netradiční karneval. Sešlo se 

mnoho dětí, maminek a tatínků. Tento karneval však neprobíhal v nějaké teplé místnosti, ale 

v krásném mrazivém počasí přímo na ledě.  

Za pomoci obecního úřadu a maminek bylo pro děti připraveno mnoho soutěží, jako je například 

přemisťování kroužků, podjíždění pod tyčí nebo „kdo dobruslí nejdál.“ Po ukončení všech soutěží 

se děti zahřály u ohně, kde mohly také popíjet teplý čaj. Jelikož dětem z bruslení vyhládlo, opekl 

pan Dvořák špekáčky, které si potom s chutí snědly. Bylo to moc pěkné zimní odpoledne a 

doufáme, že se také sejdeme příští rok. 
Simona Dvořáková 
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POSILOVNA A „SRANDA MATCH“ 

Pokusili jsme se rozjet v Choustníkově Hradišti posilovnu a podařilo se!! Samozřejmě i díky 

spoustě vašich podpisů, kterými jste podpořili naší petici. Jelikož jsme ale neměli žádné vybavení 

ani peníze na posilovací náčiní, tak jsme se rozhodli uspořádat “Sranda match“. 

Nejdříve nás to stálo spoustu úsilí a práce. Každý den jsme chodili upravovat ledy na místních 

rybnících v Gruntě, aby se na nich dalo dobře hrát. Je pravda, že se našel i nějaký dobrovolník, 

který nám pomohl. 

Samotný hokej „Sranda match“ se konal v sobotu 11. února 2012. Přišla ranní devátá hodina a 

do Gruntu se protrhla závora s auty,  hráči, fanoušky i s řadovými návštěvníky.  Řekli jsme si, co 

teď? Máme dost jídla? Máme dost občerstvení? Nepočítali jsme s tolika hosty.   

Do turnaje se přihlásilo 10 družstev. Přijeli hráči z Kocbeře, ze Dvora, z Vestce a z  dalších 

vesnic. Po přihlášení jsme vytvořili tabulku, kdo s kým bude hrát.  

 A začaly samotné turnaje. Některé týmy překypovaly horlivostí a bojovností, takže jsme 

ošetřovali i drobná zranění. Hráči, kteří zrovna nehájili svou ligu, ale i ostatní hosté a fanoušci se 

mohli občerstvit v boudičce, kterou jsme měli půjčenou od rybářů. V nabídce byl např. svařák, grog 

nebo třeba guláš. Jelikož my jsme byli okolo zápasů, holky nám rády vypomohly s prodejem 

občerstvení.  

Celkovou hru vyhrál tým “Kocbeře Moto“.  Naši Hradištáci byli na úspěšném 7. místě.         

Vítězové dostali, námi vyrobený, putovní pohár „Zlatou brusli“. 

Ohlas návštěvníků a hráčů „Sranda match“ nás potěšil, protože se jim akce velice líbila. 

Neváháme tedy a v zimě se můžete těšit na další ročník. 

Pro nás, jako pro posilovnu, se akce finančně vyplatila.  Za výdělek jsme koupili nové náčiní do 

posilovny. 

Tímto článkem Vás chceme pozvat do naší posilovny. Po domluvě s Pepou Čížkem nebo 

s Honzou Senetou si můžete jít do posilovny pod jejich dohledem zacvičit. 
 

Posilovna Choustníkovo Hradiště                 
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Taneční zábava HASIČŮ 

Předposlední sobotu v březnu jsme uspořádali taneční zábavu hasičů, i když letos trochu 

netradičně. Přes vynaložené úsilí se nám nepodařilo zajistit taneční sál u nás v motorestu 

„Hradišťan“, a tak jsme se museli uchýlit k sousedům do Vlčkovic. 

 Tato komplikace nás naplňovala obavami, zda přijde dost lidiček, ale ukázalo se, že zbytečně. 

Z Hradiště přijely desítky sousedů a přišli i kolegové hasiči z Vlčkovic. 

Že dorazilo tolik 

„Hradišťáků“, musíme 

poděkovat hlavně kolegovi 

hasiči a starostovi obce 

Vratislavu Vopálkovi, který 

zajistil svým autobusem 

kyvadlovou dopravu. 

Pěkná hudba manželů 

Jahelkových, kteří se snažili 

do zpěvu zapojit i přítomné 

návštěvníky, plný sál, ale i 

změna letního času přispěli 

k tomu, že se tančilo do 

brzkých ranních hodin. 

  Za to, že se zábava tak 

vydařila, musíme poděkovat 

všem, kteří přispěli věcnými 

cenami do naší slosovatelné 

soutěže, která nás provázela 

celý večer. Děkujeme i našim mladým hasičům, kteří se v průběhu večera postarali o úklid stolů. 

  A i když se nám zábava vydařila, je škoda, že nemohla být u nás v Hradišti.  

  Tak snad příští rok. 
                                                                           Za SDH Jan Říha 

BRIGÁDA HASIČŮ PRO OBEC 

Jako každou středu, tak i 28.března 2012 

jsme měli s dětmi trénink hasičů. Tentokráte se 

malinko lišil od běžného tréninku. Nebyl 

založen na sportování a „hasičině“, ale na práci 

a udržování pořádku v obci. 

V odpoledních hodinách jsme se sešli 

v našem parku U Šporka. Dětem jsme předali 

informace, co kdo bude dělat a začala brigáda. 

Každý dostal hrábě a děti poctivě, pod naším 

dohledem, hrabaly listí. Podařilo se jim celkem 

dobře shrabat celý park. 

Mezi tím, kdo zrovna neměl hrábě v ruce, 

tak pomáhal panu Pitrmanovi  nakládat  ořezané 

větve na vlek u traktoru. Pak je odvezli na kupu 

v Gruntu, která nám poslouží na čarodějnice. 

 Našim cílem v hasičském kroužku není učit děti jenom běhat závody a „hasičinu“, ale zapojit je 

i do běžného života a učit je pomáhat ostatním, tudíž i obci. 

         

Za SDH Kateřina Medunová 
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PŘENOCOVÁNÍ  V PENSIONU  BĚLUŇ 
S MALÝMI  HASIČI 

   

V sobotu ráno 10. března v 10 hodin jsme měli všichni sraz před hasičárnou. Naskákali jsme do 

aut a vyrazili směr Běluň. Natěšené děti si volný víkend bez rodičů začaly užívat. 

 Po příjezdu k penzionu jsme se šli ubytovat. Nejmenší děti bydlely pod dohledem velitele 

Honzy Říhy a zbytek dětí spal sám. Jakmile se zabydlely, spěchali jsme všichni spolu ven, abychom 

stíhali náš nabitý program. 

Děti jsme rozdělili na dvě družstva.  Jednomu velel  Luboš Čížek a druhému Honza Říha. Obě 

družstva se vydala na stejný puťák,  jen každý z jiné strany.  Úkolem dětí bylo podle azimutu hledat 

obrázky, které je měly dovést zpět k penzionu.  První družstvo se po hodině a půl úspěšně vrátilo 

zpět. Druhé dorazilo po menších lapáliích o další půl hodinu déle. 

K večeři  jsme si dali báječný buřt guláš. Po večeři jsme hráli různé naučné i zábavné hry a večer 

byl završen vytouženou diskotékou. 

Pak přišla, pro některé z nás, konečně večerka. Ale bohužel.  Jakmile se má jít spát, tak se 

v dětech objevilo něco, co se nedá moc popsat. Na naše hasičata pohádka prostě neplatí! 

 V 7 hodin ráno byli všichni dobrovolně už na nohou. Po snídani jsme šli hrát zase jednu 

dokonalou hru. Na  krátké trase byla různě rozmístěna čísla.  Děti z každého družstva si měly jedno 

číslo zapamatovat a v cíli ho zapsat. Dost náročné. Všichni na tuto hru rádi vzpomínají. :-)  

Pak přišel běh do kopce, z kopce, střelba ze vzduchovky, na kterou se všichni těšili.  Po dlouhém 

a náročném dopoledni uspokojil  všem  chutě kuřecí řízek a bramborová kaše.      

Víkend jsme zakončili túrou v místním lese, kde jsme trénovali vázání uzlů.  

Než jsme sbalili batohy, přišlo ještě vyhlášení nejlepšího  družsva. Mezi  vítězi byli: Míra 

Polášek, Jára Mlynář, Míša Hrnčířová, Honza Meduna, Pepino Rejchrt, Dan Kavčak - pod 

dohledem Luboše Čížka. Na druhém místě skončilo družstvo Honzy Říhy: Markétka Čížková, Ája 

Pavlasová, Jára Polášek, Olda Pivoňka, Martin Vrána, Vojta a Mates Říhovi. Nejvíc Smajlíků za 

úspěšného jednotlivce získal Jára Polášek. 

Víkend na Běluni byl velice zdařilý a všem se nám tam moc líbilo. Už se moc těšíme na nějaký 

další víkend strávený společně v kolektivu hasičů. 
       Za SDH Kateřina Medunová 
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HASIČI V OBCI 

Letošní rok začal pro hasiče kupou práce. K obvyklé zimní údržbě naší techniky přibyly i úkoly, 

které jsme  chtěli zvládnout, dříve než nám začne závodní sezóna. 

  První úkol bylo vylepšení a oprava hasičského auta, rozvod vzduchu a nové osvětlení v požární 

zbrojnici. 

Zastupitelstvo a rada obce v letošním rozpočtu vyčlenily finanční prostředky a pan Petr Vosátko 

si tento úkol vzal na starosti. Začátkem února se začalo pracovat na opravě auta.  S opravou nám 

velmi pomohl pan Martin Sieger, který poskytl zázemí, svářecí techniku, energie, dobré rady a 

teplou kávu. Na autě opravili přední lemy a vyrobili vzduchovou přípojku. 

V hasičárně byl nainstalován rozvod vzduchu a obecní úřad zakoupil kompresor. 30. března bylo 

vše hotovo. Nyní je auto připojeno ke vzduchu a tím odpadly dlouhé minuty nastartovaného a 

čadícího auta ve zbrojnici, kdy řidiči čekali, až budou mít potřebný vzduch na vyjetí ven. Myslíme 

si, že tuto vychytávku ocení zejména sousedé požární zbrojnice. 

V loňském roce jsme začali se stavbou nové požární stříkačky určené výhradně pro požární sport 

a díky finančním darům, firem SENFOOD GROUP s.r.o pana Vladimíra Senety a BEAS ENERGY 

s. r. o. se nám ji podaří dokončit do prvních závodů v Heřmanicích. 

A nejenom finance! Hlavně díky  nadšení a práci pana Luboše Čížka, který tráví dlouhé hodiny 

v dílně nebo hledáním informací na internetu ohledně „hasičiny“, ale i díky velké pomoci  nehasičů, 

a to Martina Škopa st. nebo Jarči Vopálkové v těchto dnech  práce na stříkačce finišují.  

Pevně věříme, že nový stroj pomůže partě kluků  k vynikajícím výsledkům, které je možná 

katapultují do vyšších soutěží a doufáme, že je přijdete podpořit i na závody konané v blízkém 

okolí. 

Dalším velmi významným úkolem bylo i v zimních měsících udržet chod spolku nejmenších 

hasičů. A to se  podařilo. Díky vynikajícímu přístupu slečny Kateřiny Medunové se nám dokonce 

rozrostly a my už se nemůžeme dočkat jejich letošních úspěchů. 

No a co máme před sebou? První akce bude sběr železného šrotu, který se uskuteční v měsíci 

květnu. O přesném datu vás budeme informovat letáky. 

Pak letní posezení na hřišti a samozřejmě závody, které již mezi ostatními hasičskými sbory 

získaly velmi dobrou pověst a o to jejich příprava bude těžší. 

Plánů dost a dost. S dosavadním nasazením všech našich hasiček a hasičů se nám je všechny 

podaří uskutečnit a navíc i přispět trochou pohody všem „Hradišťákům“. 

Všechny novinky najdete na našich webových stránkách www.sdhchoustnikovohradiste.cz, o 

které se stará naše kolegyně Kateřina Křížková. 

Budeme velmi rádi, když naši snahu oceníte hojnou účastí na akcích pořádaných VAŠIMI 

HASIČI.    
        Za SDH Jan Říha 

 

Opět k nakládání s odpady v naší obci 

Jen krátce chceme připomenout, že se opět uskuteční sběr nebezpečného i objemného odpadu. 

Tento svoz proběhne 19.5.2012. Nebezpečný odpad jako obvykle, a to od 9.00  do  11.00. Při 

předávání tohoto odpadu prosím vyčkejte na příjezd sběrného vozidla a sami předávejte odpad 

obsluze. Udělejte si čas a vydržte až do předání. Nikde nedělejte příležitostné skládky. Je 

pravidlem, že jakmile se nějaký odpad uloží na jakémkoli nesprávném místě, tato skládka se ihned 

rozroste a vznikají problémy s dalším odvozem zejména proto,že se skládka stane vším a obec na 

své, tedy naše náklady musí dát vše do pořádku a odpad nákladně likvidovat. Nehledě na to, že se 

na odhozený odpad musíme dlouho dívat a je pod kritikou těch, kteří likvidují odpad podle daných 

pravidel. 

      Objemný odpad bude opět postupně odvážen po celou sobotu a neděli. 

 

http://www.sdhchoustnikovohradiste.cz/


 
 
 

9 
 

Hradišťský zpravodaj  

Ještě poznámku ke třídění odpadu do kontejnerů. Ačkoli se to nezdá, tříděný odpad je velmi 

sledován a také jsme kritizováni za nesprávné třídění. Do kontejnerů někteří občané odhazují to, co 

tam absolutně nepatří. Proto dodržujte třídění do kontejnerů tak, jak jsou pro jednotlivé složky 

určeny. 

Zvláštní upozornění se týká velkých autoskel. Neodkládejte je u kontejnerů na sklo. Jednak tam 

nepatří, překáží občanům a díky nenechavcům jsou rozbíjena a hrozí nebezpečí úrazu pořezáním. 

Ještě horší je odkládání celých, nebo rozbitých okenních a ostatních tabulí skla. Takové sklo je 

třeba rozbít a vložit do kontejnerů. Sami vidíte, že jsme schopni sami svým přístupem odpady dobře 

a bezpečně třídit. Mám za to, že se třídění stále zlepšuje,avšak i toto se dá dělat ještě lépe, ke 

spokojenost nás všech. 

A na samý závěr vás všechny chceme vyzvat k tomu, abyste své bývalé miláčky, dnes již 

autovraky, likvidovali ihned, jakmile již přestal vůz sloužit. Je mnoho sběren, některé si dokonce 

pro vrak přijedou a ihned vystaví protokol o likvidaci. Ten dnes nutně potřebujete k odhlášení 

vozidla z provozu. Neponechávejte autovraky kdekoli. Zejména na veřejném prostranství se jedná 

po přestupek, který může být i pokutován.       
Vratislav Vopálka 

 

 
v sobotu 19. května 2012 od 9:00 do 11:00 

Automobil od společnosti Marius Pedersen z Jaroměře se zastaví na třech stanovištích: 
 

v části obce „Ferdinandov“ - u požární zbrojnice  9:00 – 9:15 
v části obce „Grunt“ - na točně u č. p. 121   9:25 – 9:45 
ve středu obce před prodejnou u Maršíků    9:50- 11:00 

 
Na všech stanovištích bude u nakládky přítomen starosta obce. 

 

Předávání nebezpečného 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. 

 

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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Vodné v naší obci 
 

Cena pitné vody je stále velmi sledovaná i v naší obci. V letošním roce dochází ke zvýšení ceny 

pitné vody i  u nás. Každého samozřejmě zajímá, proč je cena vody právě taková.  

 

Naše obec je majitelem celé vodovodní sítě. Protože  musíme provozovat vodovod dle zákona, je 

naší povinností mít také provozovatele, který splňuje všechny zákonné předpoklady.  

Proto již několik let provozujeme náš vodovod prostřednictvím firmy Vodohospodářské služby 

RT, Lánov. S touto firmou máme na tuto činnost uzavřenou smlouvu.  

 

Mohu prohlásit, že jsme s její prací spokojeni. Velkou část administrativy jsme si ponechali 

v přímé režii obce a to zejména z úsporných důvodů. Provozovatel nám zajišťuje veškerý odborný a 

administrativní servis. Hlavní finanční položka vyplývá ze zajišťování dobré kvality vody a její 

neustálé kontroly. Vodovod má svůj provozní řád a ten je nutno přesně dodržovat. Kvalitu vody 

stále sleduje také orgán hygieny. Vodovod také vyžaduje údržbu a řešení občasných havarijních 

situací, kdy voda uniká z poruch. Tyto je třeba vždy urychleně odstraňovat. Protože náš vodovod je 

poměrně mladá stavba, nemáme jich zatím mnoho. Také možná mnozí nevědí, že máme povinnost 

státu odvádět poplatky za odběr vody z pramenišť. Jsou to sice jen dvě koruny za jeden kubický 

metr, ale i to je náklad, který obec musí státu hradit.  

 

V letošním roce se ze zákona naše obec stala plátcem daně z přidané hodnoty. Tuto daň obec 

bohužel zpět nedostává, ale přechází do státního rozpočtu. Tato daň se u nás týká zejména vodného. 

 

Zastupitelstvo obce a rada obce vždy cenu vody velmi citlivě projednává a také určuje. Jde o 

nepopulární kroky, které jsou však nutné. Není možné spotřebu pitné vody dotovat z obecního 

rozpočtu.  

Zisk z vodného je tak malý, že sotva pokryje náklady na havarijní opravy. Máme opravdu 

výhodu v tom,  že vodovod  je majetkem obce a máme tedy možnost v rozhodování. Jde také o to, 

že s rozvojem obce je třeba zajistit další rozvoj vodovodní sítě. Jde o velké investice,  na které 

bychom si měli spořit z provozu vodovodu. To se nám nedaří, protože nechceme zatěžovat finančně 

spotřebitele. Proto hledáme cesty k dotacím na nové stavby.  

 

V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu nového vodojemu a dalších propojovacích 

řadů. Žádost o dotaci byla podána na Královéhradecký krajský úřad.  

Na dotace není právní nárok, a tak jen doufáme, že bude naše žádost úspěšná. Pokud uspějeme, 

musíme opět sáhnout do rozpočtu obce a velmi citlivě s financemi hospodařit. 

 

 Není vyloučeno, že obec bude muset přistoupit k úvěru. Není jednoduché být zastupitelem a 

nést odpovědnost za učiněná rozhodnutí.  

Také je nutno připomenout, že finanční i kontrolní výbor se otázkou provozu vodovodu často 

zabývá. 

 

 

Cena vodného pro rok 2012 

byla  zastupitelstvem obce určena  

na  20,- Kč/1 metr3. 
 

                                                                                       
Vratislav Vopálka 
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Oprava věže našeho kostela již byla dokončena 
 

Kostel Povýšení svatého Kříže je nepřehlédnutelnou 

dominantou naší vesnice - Choustníkova Hradiště. 

Ačkoliv leží v nejnižším místě obce, je viditelný při 

jízdě od Kocbeře, od Kuksu či Vlčkovic, pěkně je vidět 

ze spojnice silnice od Žirče, ale také ze silnice z Dolní 

Brusnice do Bílé Třemešné. V období kolem Vánoc je 

kostel osvětlen a jeho mohutnost je opravdu 

nepřehlédnutelná. 

                                                                        Kostel byl postaven na místě dřívějšího kostela                    

potomky hraběte F. A. Sporcka podle projektu architekta Niederröckera v letech 1760 – 1770, 

vysvěcen byl 14. října roku 1770. Domnívám se, že stavba našeho kostela rodinou Sporckových 

měla připomenout, že Choustníkovo Hradiště a jeho tehdejší hrad bylo prvním sídlem Johanna 

Sporcka. Hradišťské panství koupil z prostředků, které získal jako velitel rakouských dragounů za 

první porážku tureckých vojsk u Raabu v Maďarsku. Kromě hradišťského panství získal i Lysou 

nad Labem a Konojedy. Myslím, že Hradišťáci byli na Sporcka hrdí. O tom svědčí i busta, kterou F. 

A. Sporckovi postavili v r. 1901 v parčíku na návsi. Je potěšitelné, že i současné vedení obce 

dodržuje tuto tradici. V r. 1999 dalo celý pomník opravit a slavnostně znovuodhalit. 

Kostel je chráněnou památkou. Je postaven v pozdně barokním slohu. Loď kostela měří 33 metrů 

a věž až po vrchol křížku je 50 metrů vysoká. V kostele se konají pravidelně v neděli navečer 

bohoslužby. I když do kostela chodí jen málo Hradišťáků, vyslechl jsem už před časem mnohé 

poznámky o tom, že se kostelní věž mírně naklání. Posléze se zjistilo, že jeden z krovů hlavního 

uložení jeví známky poškození – je poněkud trouchnivý. To bylo podnětem pro duchovního správce 

naší farnosti pátera Jana Czekalu, aby zadal odbornou kontrolu stavu věže, případně zajistil její 

opravu. Kostel navštívili pracovníci památkové péče, projektanti a další odborníci, kteří o opravě 

rozhodli.  

Děkanský úřad ve Dvoře Králové nad Labem dodal Obecnímu úřadu v Choustníkově Hradišti 

„Zprávu o opravě havarijního stavu věže kostela“ a doklad o obnově statické funkčnosti a únosnosti 

prvků krovu věže, kterou vypracoval pan Jan Rydlo. Jde o podrobné zprávy s četnou 

fotodokumentací, které jsou zájemcům k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního 

úřadu. Ještě poznámka. Před časem byla veřejnost informována o tom, že bude  snímána malá 

věžička, aby mohla být náležitě opravena. Tento záměr se neuskutečnil proto, že poškození věžičky 

bylo tak závažné, že sejmutí nemohlo být podle původní úvahy provedeno. 

Autorem projektu opravy byl Ing. Chalupský. Uvádím několik citací z jeho projektu: 

Zadání a cíle oprav: 

Cílem oprav je odstranění havarijního stavu krovu. Jediný přípustný a trvalý způsob spočívá 

v obnovení funkčnosti všech prvků tesařské konstrukce.  

Stav před opravou krovu věže. 

Vlivem dlouhodobého zatékání došlo k rozsáhlé destrukci dřevní hmoty krovu.  

Technické zhodnocení oprav. 

Záměr odstranit havarijní stav věže byl naplněn. Vzhledem k tomu, že v průběhu oprav se 

zjistilo, že skutečný stav věže je horší než se předpokládalo, došlo k úprav harmonogramu a druhu 

prací. Opravu věže prováděla tesařská firma pana Jana Rydla ze Šonova za dozoru Ing. Radomíra 

Tomáška. Závěrečná kontrola z ministerstva kultury vyslovila s výsledkem prací plnou spokojenost. 

Jaké byly finanční náklady na opravu věže kostela Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti? 

     Celkové náklady: 891 000 Kč včetně DPH. 

Rozpis příspěvků: 

Ministerstvo kultury  276 000 Kč 

Královéhradecký kraj  300 000 Kč 

Římskokatolická církev  315 000 Kč 

Celkem    891 000 Kč 
Mgr. Jan Láska 
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Cyklisté v naší obci 
 

Chtěl bych napsat něco málo o činnosti cyklistů v naší obci. V měsíci březnu tohoto roku jsme 

pro veřejnost zorganizovali výlet do Polska. Kdo chtěl, mohl třeba jen na tržnici v městečku 

Kudowa Zdroj anebo se jít koupat do místního aquparku, ve kterém si každý přišel na své. Kdo 

chtěl, mohl plavat, hřát se ve vířivce, využít masážních trysek nebo jezdit na toboganu dlouhém 

téměř 100 metrů. Každý, kdo s námi jel, byl spokojen a těší se na příští výlet. Proto plánujeme pro 

veřejnost další výlet autobusem.  

Jaro je tady a cyklistická sezona začala. Kdo by měl chuť s námi někam na kole vyrazit, je 

srdečně vítán. Jen chci upozornit, že nezávodíme, jezdíme v pohodě.  

Všem přejeme spoustu najetých kilometrů a šťastné návraty . 
Jaroslav Ježo 

 

 

Nová okna na obecním úřadě 

Nevím, jak kdo z občanů sleduje rozpočet naší obce. V letošním roce jsme naplánovali výměnu 

všech oken na budově obecního úřadu. Tato výměna je již velmi nutná. Okna jsou dřevěná a již 

pokroucená a netěsní. Proto se také místnosti úřadu obtížně vytápí. Drahocenné teplo uniká. 

Proto jsme jako vždy, když je to možné, požádali Královéhradecký kraj o dotaci z Programu 

obnovy venkova. Naší žádosti bylo vyhověno.  

Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, tak jako na všechny podobné investice.Výše dotace 

činí 95 000 Kč. Je to opět významná finanční pomoc našemu obecnímu rozpočtu.                
                                                                                                                       

Vratislav Vopálka                         

                                     

Poděkování místním složkám 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za aktivitu našim hasičům, rybářům, sportovcům, cyklistům, 

aktivním členům kroužku posilovny a také členkám Českého svazu žen.  

Ti všichni se podílejí na tom, že je naše obec upravená a uklizená. Vždy, když obecní úřad 

požádá členy složek o pomoc, pomohou s různými pracemi a činností v obci.  

Mohl bych popisovat mnoho akcí, které se díky jejich pomoci uskutečnily. To zase třeba příště. 

Je VIDĚT, že mnozí z nás nejsou lhostejní ke svému (NAŠEMU) okolí. Proto si jejich práce,  

kterou dělají ve svém volnu važme a ochraňujme to, co pro naši obec Choustníkovo Hradiště dělají.       
 

Vratislav Vopálka                         
                                                                                    

                                    

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

přispěli: Vratislav Vopálka, Jaroslav Ježo, Jan Říha, Simona Dvořáková, Kateřina Medunová, Mgr. Jan Láska, Mgr. 

Ivana Mrštíková. 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  

Internetové stránky: www.choustnikovohradiste.obec.cz 
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