
      

   Hradišťský  

     zpravodaj 
           

     červenec 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

Hradišťský zpravodaj 

V TOMTO VYDÁNÍ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

 

 

 
Maškarní karneval v mateřské škole ........................................................................................................................ 3 

Velikonoční tvoření v mateřské škole ....................................................................................................................... 3 

,,OSLAVA DNE ZEMĚ“ ............................................................................................................................................... 4 

Pietní shromáždění hřbitov 2013 ............................................................................................................................. 4 

Kulturní akce v obci .................................................................................................................................................. 5 

Poděkování ............................................................................................................................................................... 5 

Výroční členská schůze Svazu žen ............................................................................................................................ 5 

Hasiči v obci .............................................................................................................................................................. 6 

Hasičský víkend na Běluni 29.3.- 31.3. 2013 ............................................................................................................. 7 

Den „D“ na druhou ................................................................................................................................................... 7 

Výběr vodného a ostatních poplatků ....................................................................................................................... 8 

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu .............................................................................................................. 9 

Poplatek za popelnice .............................................................................................................................................10 

Vodné, rozhodnutí zastupitelstva obce ..................................................................................................................11 

Školní kuchyně ........................................................................................................................................................11 

Vítání  občánků .......................................................................................................................................................11 

Udělení čestného občanství ...................................................................................................................................12 

Po nás potopa .........................................................................................................................................................12 

Pošta v naší obci .....................................................................................................................................................13 

Pošta v Havlovicích .................................................................................................................................................14 

Nohejbalový turnaj.............………………………………………………………………………………….……………………………………..…..15 

Poděkování za reprezentaci obce ....…………….…………………………………………………………………………………..................16 

Co se připravuje v kulturním dění……………………………………………………………………………………………………………………..16 

 

 

 

 

 

 

  



 
3 

Hradišťský zpravodaj 

MAŠKARNÍ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

V úterý 12. února 2013 byla mateřská škola 

v Choustníkově Hradišti zaplněna pohádkovými 

bytostmi. Mezi kluky je jednoznačně nejoblíbenější 

Spiderman, holčičky se touží odmalička stát 

princeznami. Ale nechyběli ani hasiči a hasičky (u 

nás v obci oblíbená aktivita), čarodějnice (mezi 

učitelkami častý výskyt), klauni, víly, kouzelník atd. 

Po přehlídce masek nastal ten pravý taneční rej, 

protože holčiček je ve školce letos většina a tanec 

milují.  

Soutěží byla spousta, mezi již tradiční 

skákání v pytli a házení na cíl přibyla novinka – 

závod kolochodek. Kdo nezná, musí se zastavit u nás v mateřské škole. Předvedeme, ukážeme. Zatím 

nejoblíbenější soutěží dětí zůstává jízda zručnosti na měsíčních vozech, ve které vynikají už i ti 

nejmenší prckové. Viz. foto 

 
Mgr. Ivana Mrštíková 

 ředitelka MŠ 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE 

Ve čtvrtek 21. 3. 2013 v mateřské škole 

proběhlo velikonoční tvoření. Každoročně dorazí 

velké množství rodičů, prarodičů, sourozenců, 

dalších známých a přátel mateřské školy.  

Letos jsme rodičům za návštěvu 

poděkovali i malým vystoupením - hrála se 

pohádka O veliké řepě, zpívalo se a tančilo. Dále 

paní Horčičková z Brodu nad Labem přítomným 

ukázala tradiční zdobení vajec voskem, vajíčka 

také malovala a prodávala.  

                                                                                                    

    Mgr. Ivana Mrštíková 

              ředitelka MŠ 
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,,OSLAVA DNE ZEMĚ“ 

 

Den Země jsme oslavili velkým úklidem kolem naší zahrady. Děti se oblékly pracovně, včetně 

pracovních rukavic, a posbíraly neuvěřitelných pět pytlů nepořádku. Popelnici jsme naplnili jehličím a 

šiškami. Překvapilo nás množství plastikových lahví a skla – vše jsme umístili do správných 

kontejnerů. Na dvou lahvích od piva bychom nezbohatli. 

Nelíbilo se nám množství cigaretových nedopalků u branky – popelnice jsou přece hned 

vedle!!! 

        

Děti a pracovnice MŠ 

 

 

 

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ HŘBITOV 2013 

 

Stejně tak jako tradičně každý rok, i letos se 18. května konala slavnost k připomenutí výročí 

ukončení druhé světové války u památníku na novém hřbitově.  

Tuto vzpomínkovou akci uspořádala obec ve spolupráci s Klubem českého pohraničí již po 

jedenácté.  

Pozvání přijaly zahraniční delegace, velvyslanec Ruské federace, Běloruska a Polska. Záštitu 

nad akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje pan. Bc. Lubomír Franc. Za Královéhradecký kraj 

se zúčastnil a s projevem vystoupil 1. náměstek hejtmana pan RSDr. Ing. Otakar Ruml.  

Velkou účast mimo Klubu českého pohraničí zajistilo také Náchodské sdružení bojovníků za 

svobodu, jejichž předseda pan Janda také vystoupil se svým projevem. Stejně tak vystoupil i ruský a 

polský zástupce.  

Mimořádným hostem byla paní Alice Šupinová, které je  93 let. Jejímu manželovi se podařilo 

během pochodu smrti v naší obci z pochodu uprchnout a zachránit se. 

Kytice a věnce položilo ke společnému hrobu mnoho spol. organizací a sdružení. Setkání velmi 

pěkně moderovala předsedkyně Krajské rady KČP paní Alena Svatoňová. Celé setkání zahájil tradičně 

starosta naší obce.  

Všechny projevy byly věcné a připomněly pochod smrti, který v únoru 1945 naší obcí 

procházel. Všichni přítomní konstatovali, že setkání navštívili také mladí lidé, což je velmi důležité pro 

zachování vědomí, že si všichni uvědomují závažnost historie. Setkání také navštívili naši mladí hasiči 
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se svým velitelem panem Janem Říhou. Kladení věnců se zúčastnily členky svazu žen se svou 

předsedkyní paní Hanou Duškovou i se svými dětmi.  

Zajímavostí je i jízda cyklistů, kteří absolvovali jízdu na kolech z bývalého koncentračního 

tábora Gross-Rosen až k našemu památníku. Obavu ze špatného počasí zahnalo slunce. Celou akci 

provázela vojenská hudba a slavnost byla ukončena státní hymnou. Neodpustím si postesknutí, že 

Hradišťáků se zúčastnilo opravdu velmi málo, přesto že pozvánku obdržel snad každý občan.                                                                                         

                                                                                                                     

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

 

                                                     KULTURNÍ AKCE V OBCI 

Pálení čarodějnic 

 

Jako každý rok proběhlo i letos 30. dubna u rybníků v Gruntu pálení ohně. Organizace se spolu 

s obcí ujali naši hasiči, kteří připravili zábavu pro děti. Na rybníku jezdil na loďce dokonce vodník, 

který děti povozil. Kroužek rybářů zajistil provoz buňky, ve které se podávalo občerstvení. Také byl 

zajištěn hudební program. K poslechu vyhrával pan Chytráček.  

Sešlo se nás poměrně hodně, ale zradilo nás počasí. Foukal studený vítr a později začalo pršet. 

Shlédli jsme hezký ohňostroj a všichni se dobře bavili. Pro děti obecní úřad zajistil špekáčky a nápoje. 

Škoda, že se počasí natolik zhoršilo, že jsme program okolo jedenácté hodiny museli ukončit. Ale i tak 

se akce vydařila a budeme se těšit na další. Velké poděkování patří hasičům i rybářům, kteří pomohli 

vše zorganizovat.                                                                                                                   

                                                                                                                 Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali pár spoluobčanům, kteří nám pomohli při požáru. 

Děkujeme manželům Sýkorovým a Křížkovým, kteří použili své hasící přístroje a tím částečně 

zabránili, aby se oheň dostal ven.  

Také chceme poděkovat panu Senetovi, že nám zajistil jídlo v době prací na domě. Potom 

chceme poděkovat hradišťským hasičům za pomoc při odklízení spálených věcí a panu Martinu 

Siegrovi za zapůjčení kontejneru a odvoz.  

A ze všeho nejvíce chceme poděkovat panu Luboši Čížkovi za rychlý a obětavý zásah, díky 

kterému nevznikly větší škody na majetku.                                                                                                                       

 

Manželé Škopovi 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU ŽEN 

 

Dne 6.3.2013 proběhla v Hospůdce U dvou borovic výroční členská schůze svazu žen. Díky 

velké účasti jsme probrali a schválili spoustu věcí týkajících se činnosti svazu. Probrali jsme výdaje a 

rozpočet, možné výlety a účasti na akcích. Popřáli jsme oslavenkyním a předali kytičky.  



 
6 

Hradišťský zpravodaj 

K našemu velkému příjemnému 

překvapení dorazila paní Dittrichová s 

doprovodem a hudebními nástroji. Písněmi a 

hudbou nám zpříjemnila už tak skvělou 

atmosféru posezení. Děkujeme panu Senetovi, 

který nám poskytnul prostor v jeho hospůdce s 

výborným jídlem, pitím a dezertem. Tak 

doufám, že se to všem líbilo stejně jako nám a 

budeme se těšit na další setkání všech členek.  

 

Za svaz žen Erika Škopová 

 

 

 

 

 

HASIČI V OBCI 

 

Úspěšně nám začala další sezóna hasičských sportů. A začala nadmíru dobře. V prvních čtyřech 

závodech se naši borci vždy umístili na stupních vítězů. Ženy navázaly na minulý rok a vozí domů 

jeden pohár za druhým. 

Chlapům se podařilo obhájit putovní pohár starosty obce Vlčkovice a obhajoba je vždy těžší. 

Ale nejúspěšnějším týmem jsou zatím ti nejmenší - „přípravka“. Ze tří závodů, kterých se zúčastnili, 

byli dvakrát první a jednou třetí. 

Mladí hasiči se zúčastnili 

1. - 2. 6. 2013 okresního kola 

celostátní hry pro mladé hasiče 

Plamen. Starší žáci v konkurenci 

18 týmů obsadili pěkné 10. 

místo. Dvě družstva mladších 

žáků se umístila na 5 a 6 místě. 

Napoprvé velký úspěch a nejen 

dětí, ale i jejich trenérů - Katky 

Medunové, Terezy Křížkové, 

Petry Vaníčkové a „Číži“. 

Okresní kolo požárních 

sportů mužů, které se konalo 8.6. 

v Trutnově dopadlo ještě lépe. 

Naši muži tvrdě mákli, a přestože měli omezené možnosti tréninků, obsadili druhé místo. Jako druhý 

nejlepší tým okresu postoupili do krajského kola, které se koná 22. 6. ve Svitavách. Je to obrovský 

úspěch. 

I přes náročnost závodů a tréninků se snažíme pomáhat i v naší obci. Mladí hasiči pomáhali 

rozmístit štěpky pod keře v parčíku. Statečně zápasili s velkými lopatami, dílo se jim podařilo a 

pochvala od pana starosty je potěšila. Ti starší šli dobrovolně položit květinu za náš sbor na hřbitov 

k pomníku obětem pochodu smrti. Naše děvčata zase připravila pro dětičky čarodějnické soutěže a 
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s pomocí chlapů i stezku pro nebojácné. I přesto, že pršelo a byla velká zima, noční stezky se zúčastnilo 

ještě dost dětí, a tak se naši vrátili domů v pozdních večerních hodinách, všichni promáčení a promrzlí.  

Ale sport je sport a tak nám držte pěsti, aby naši muži v krajském kole vybojovali co nejlepší umístění. 

         

Za SDH Jan Říha 

     

HASIČSKÝ VÍKEND NA BĚLUNI 29.3.- 31.3. 2013 

 

Po příjezdu jsme se rozdělili do čtyř družstev. Naše družstvo se skládalo z Honzy Meduny, Míši 

Hrnčířové, Míry Poláška, Honzy Feista, Barči Janákové a kapitána Honzy Holce. Dali jsme si jméno 

„Krtečci“ a hned jsme se dostali do vedení. Udělali jsme si vlajku, na kterou jsme se i podepsali. 

Soutěžilo se o body, a i když jsme všechny soutěže nevyhráli, tak stejně vedeme o 12000 bodů. 

UDÁLOSTI:  

1) v sobotu urvali dráty a nešla elektrika 

2) v neděli o půl 1 nahodili proud 

3) do půl 5 do rána jsme měli disco 

ČTENÍ: Honzíkovo (velitelovo) čtení: 

Když Honzík dočetl prckům pohádky, 

přišel k nám a začal nám číst horory. 

Nejdříve o strašidelné vaně a potom o pádu 

z letadla. ☺ 

Blážovo čtení: po díze jsme chtěli 

další horory. Tak Bláža s Kačkou přišli a 

začali číst. Byla to neskutečná sranda. 

Např. anglické jméno Methew četl jako Methew místo „metjů“. No, všichni jsme se váleli smíchy už 

po první větě. 

Vždycky když jsme někde s hasiči, tak je to neuvěřitelná sranda se spoustou zážitků.  

Těšíme se na další víkendy.           

Za SDH Krtečci 

 

 

DEN „D“ NA DRUHOU 

 

V sobotu 8.6. 2013 se na hřišti za poštou uskutečnila akce „Den Darosu“. Zároveň byl obcí 

organizován „Den dětí“.  

 Myslím si, že i přes počáteční skepsi některých občanů se tento den vydařil ve všech směrech. 

Do pěkného sobotního počasí zapadal perfektně připravovaný program firmou Daros. Každý si mohl 

najít to své, co ho mohlo pobavit či potěšit své oko, naplnit si žaludek dobrotami a vše zapít rozličnými 

nápoji. 

 Den dětí probíhal na spodním hřišti a hlavně zásluhou organizátorů nebyl žádný problém. Je 

potřeba vyjádřit velké díky místním hasičům, kteří se svého úkolu opět zhostili na jedničku. A jedničku 

zaslouží i personál starající se o občerstvení. 

 Prostě kdo přišel, tak to viděl a mohl hodnotit. Co jsem slyšel, tak hodnocení bylo jen kladné. A 

věřte, že jsem slyšel hodně a dlouho. Někdo namítne, že je to můj názor. Ano, je to můj názor, ale 

myslím si, že velice objektivní.  
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Jen si můžeme přát více takových akcí. 

PS: Určitě můj kladný příspěvek není ovlivněn úspěchy, kterých se dalo na tomto dni 

dosáhnout. Prostě štěstí se unavilo. 

Děkuji za pozornost. 

            Jiří Hudok 

            zastupitel obce 

  

 

VÝBĚR VODNÉHO A OSTATNÍCH POPLATKŮ 

 

           Nejprve oznamujeme občanům, že výběrem vodného a ostatních poplatků je obecním úřadem 

pověřena paní Zdeňka Škopová. Této pracovnici jsou občané povinni umožnit přístup k vodoměru, aby 

osobně provedla odpočet a kontrolu stavu měřidla. Také provede kontrolu plomby. 

Současně je pracovnice pověřena poplatky na místě oproti potvrzení vyúčtovat. V poslední době 

se často setkáváme s tím, že občané se s platbami velmi opožďují. 

Tady musím všem spotřebitelům připomenout zákonnou skutečnost, že pokud spotřebitel 

neuhradí fakturu za vodné do třiceti dnů, má obec povinnost spotřebiteli přípojku vody uzavřít. Toto 

provede pracovník provozovatele na náklady spotřebitele a stejně tak obnovení dodávky vody.  

Nikdo kromě majitele a provozovatele nemá právo manipulovat s uzávěry vody. V případě, že 

se tak stane, jedná se o přestupek, který je dle zákona trestán. V krajním případě, pokud o to spotřebitel 

požádá, je možno přistoupit na splátkový kalendář. Dlužná částka však musí být do dalšího vyúčtování 

uhrazena. Pokud není, dojde k uzavření vodovodní přípojky. 

To, že obec provádí vyúčtování na místě, je služba občanům, která není pro obec povinná. Obec 

však vychází svým občanům vstříc. Mimo to jsme zatím nikdy nepřistoupili k sankcím, které by mohla 

obec při pozdních platbách uplatnit. Pokud se situace v platební kázni nezlepší, budeme nuceni k 

sankcím přistoupit. Jsme všichni v běžném obchodním vztahu. Není možné za poskytnutou službu 

nezaplatit. 

 

Ještě horší je situace ve výběru poplatků za likvidaci komunálního odpadu. Zatím jsme se 

snažili občany stále upomínat, ale napříště již budeme provádět exekuce na příjmy dlužníků. Nic jiného 

nám již nezbývá.  

Při každoročních kontrolách hospodaření jsme na nedostatky v těchto věcech stále 

upozorňováni. Pokud se nechceme dočkat negativního hodnocení, je třeba urychleně provést nápravu.  

Věřte, že nám není právě příjemné stále za někým chodit a jeho povinnosti mu připomínat. 

Často si musíme my i pověřený pracovník vyslechnout nepříjemné připomínky. 

 

  Vratislav Vopálka 

starosta obce    

 

 

 

 

 

 



 
9 

Hradišťský zpravodaj 

                                   POPLATKY ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

Všichni vnímáme negativně výši poplatku za likvidaci odpadu. Již mnohokrát jsme v našem 

zpravodaji vysvětlovali likvidaci odpadů a vše co je s tím spojené. V poslední době se často setkáváme 

s kritikou, která se týká výše poplatku, který je v naší obci určen obecně závaznou vyhláškou.  

Toto téma je vždy velmi diskutováno. Řešení přísluší zastupitelstvu obce. To nemá lehkou 

úlohu, když výši poplatků určuje. Pro rozhodování musí mít potřebné údaje. Je to v podstatě 

jednoduché, pokud se týká výpočtu. Stačí mít roční přehled vyvezených tun a kolik jsme jako obec za 

tuto službu zaplatili. Důležitá skutečnost je i ta, a stále to opakujeme, že cena je daná a obec sama jen 

vše administrativně zpracovává. Cenu za vyvezenou tunu nám určuje firma, která odvoz zajišťuje.  

Bohužel v našem regionu působí pro nás jen dva partneři. Obě firmy podají nabídky a my si 

musíme vybrat. Poslední nabídky se lišily o pouhých deset korun a tu levnější jsme zvolili.  

Důležitá informace je, že obec i přes určenou výši poplatku na svozu odpadu prodělává a tedy ji 

doplácí ze svého rozpočtu. Několik let jsme cenu pro občany neměnili, až v loňském roce. Proto byl 

nárůst tak náhlý.  

Často slýchám o nespravedlnosti systému. Je třeba přiznat, že i to je pravda. Někdo má odpadu 

více, někdo méně. Odpad však tvoříme všichni bez rozdílu, včetně dětí. Často je nám vytýkáno, že u 

nás není známkový systém. Tady musím s politováním připomenout minulost. V naší obci čile probíhal 

obchod s pracovníky, kteří prováděli svoz. Lidé místo známky vyřešili odvoz finančně přímo. Známky 

tudíž nepotřebovali a vesele vlastně ošidili obec, která musela odvezené tuny uhradit a kde na to vzala? 

No přece z rozpočtu. Navíc se prokazatelně našel výrobce známek falešných, které se klidně lepili bez 

úhrady na popelnice. A kdo to za tyto chytráky zaplatil? Zase jen obec ze svého rozpočtu. Proto musím 

konstatovat jen to, že celý systém samozřejmě selhal.  

Musím říci, že i já sám jsem známky prosazoval, ale nakonec jsem musel ustoupit. Dá se jen 

konstatovat, že jsme si vlastně známky zrušili svým chováním sami. Určitě se odpady budeme dále 

zabývat. Do budoucna se budou služby za svoz odpadu stále zdražovat. Jistě je možné hledat nová 

řešení. To je zejména v lepším třídění odpadu. Touto možností se zastupitelstvo na svém posledním 

jednání zabývalo. Jednalo by se o třídění přímo v domácnostech. Odpady by se lépe třídily, a tak by se 

velká část nedostala do popelnic a tun by mohlo být méně. Nový systém, pokud bychom ho vzali za 

svůj, by nám všem mohl ušetřit naše peněženky.  

Jen ve zkratce. Sběr by probíhal tak, že občané by důsledně třídili dle instrukcí doma. Odpad by 

ukládali do speciálních označených pytlů a jednou za čtrnáct dnů by pytle připravili jen před dům. Pytle 

by svozová firma odvezla. Obec by za tuto službu neplatila. Svozová firma by obdržela jen finanční 

výnos ze systému Ekocom, který na pokrytí současného svozu nestačí a obec systém také doplácí. Pytle 

by byly zdarma k dispozici na obecním úřadu.  

Na pytlovém systému by mohla obec ušetřit a za komunální odpad bychom, když bude vše 

dobře fungovat, mohli platit méně. Zatím snad jen úvaha, že nový systém by mohl být zaveden od 

nového roku. Také bychom ušetřili za pronájem kontejnerů, které by z obce zmizely i s nepořádkem, 

který je občas kolem nich. Zůstaly by jen kontejnery na sklo. Čas ukáže, kudy se budeme v této věci 

ubírat. 

                                                                                                                        Vratislav Vopálka 

starosta obce 
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POPLATEK ZA POPELNICE 

 

Vážení spoluobčané, určitě jste si všimli, že se s novým rokem zvýšil poplatek za popelnice. 

Sice už je červen, ale protože zpravodaj vychází stále řidčeji, tak jsem se s tímto článkem na světlo 

světa dostal až nyní. Na schůzi obecního zastupitelstva bylo v prosinci 2012 schváleno, že poplatek 

stoupne ze 480 Kč na (ne)skutečných 640 Kč. 

 Nevím, jak dalece jste informováni vy - občané o tom, proč se cena navýšila, ale vzhledem 

k tomu, že na veřejné schůze nedochází téměř nikdo, tak předpokládám, že byste uvítali více informací. 

 Budu se snažit vám vysvětlit, proč se zdražilo a co dělat proto, abychom za rok nemuseli kvůli 

popelnicím opět sahat hlouběji do kapsy. 

Není to vůbec složité, jde jen o to, abychom byli lepší hospodáři i v tom, jak s odpady nakládat. 

Tak za prvé: Vše co dáme do popelnic a vše co se odveze na sběrný dvůr, tedy sběr 

nebezpečného a objemového odpadu ( což je 2 krát do roka), tak to musí obec (my všichni) zaplatit. 

Za druhé: Vše, co se nahází do barevných kontejnerů, to je tzv. tříděný odpad. Pokud třídíme a 

do kontejnerů dáváme to, co máme, tak za tento tříděný odpad se neplatí, ale naopak, obec inkasuje 

finanční obnos, který sice není závratný, ale jak se říká: „nemusí pršet, stačí kapat“. 

Také chci upozornit na to, že dochází k monopolizaci svozů odpadů, v našem regionu je 

konkurence minimální a prakticky si nelze vybírat, musíme tedy přistupovat na ceny diktované „skoro 

monopolem“ svozových firem. Když se podíváme, kolik nás svoz odpadů stál v loňském roce, tak 

zjistíme, že jsme museli doplácet. To samé, možná ještě ve větší míře hrozilo i letos a tak si myslím, že 

rozhodnutí zastupitelstva obce o zdražení svozu bylo rozumné a v tuto chvíli nezbytné. Ale na druhou 

stranu je také třeba zdůraznit, že byly návrhy řešit tento problém i jinak, ale o tom někdy jindy, třeba až 

bude hůř. 

 Cenovou politiku svozu odpadu, však můžeme ovlivňovat jednoduše i my sami svým 

zodpovědným chováním. Někdy se podívejte k popelnicím, co vše se kolem nich ještě povaluje a čeká 

„to“ na svou a dobrou vůli službu konajícího pracovníka TS, zda přiložit nebo nepřiložit k ostatnímu 

odpadu. Naštěstí to zatím skoro vždy naloží a odveze. A to je přesně to, co nepotřebujeme, protože se 

jedná převážně o odpad lehce roztříditelný, za který bychom brali peníze, abychom jej vytřídili do 

barevných kontejnerů. Navíc ještě není vidět co je v popelnicích. Domnívám se, že polovina je ještě 

tzv. roztříditelná. Posíláme odpad, za který bychom brali peníze tam, kde za něho musíme zaplatit. Tak 

trochu paradox, že? Kontejnerů na papír, plast a sklo je v obci opravdu dost, je zase jenom na nás, jak 

toho využijeme. Myslím si, že tady je opravdu velká rezerva. 

 Závěrem to shrneme, když budeme více třídit, bude toho méně v popelnicích a více 

v kontejnerech, popelnice budou plné a odvozu schopné až třeba po čtrnácti dnech. Můžeme se časem 

dopracovat ke snížení počtu svozů a něco přece jen ušetřit. 

Toto vše mějme na mysli a nejen to, lépe bude, když na to nebudeme jen myslet, ale budeme to 

i praktikovat!!! Myslím, že všichni máme zájem na tom, abychom tento rok nemuseli řešit další 

navyšování poplatků a ušetřený peníz užít jinak, než ho doslova hodit do popelnice.  

 Co napsat závěrem, snad jen - polepšeme se! 

Děkuji za vaši pozornost jménem mým i jménem obce. 

 

Jiří Hudok 

zastupitel obce 
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VODNÉ, ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 29. 5. 2013 jednalo o nové ceně pitné vody. Tato se 

oproti minulému období nemění a stále tedy činí 20 Kč za jeden kubický metr. 

Předpokládáme, že v dalším období se dá očekávat při provozu vodovodu finanční ztráta. 

(Součástí provozu vodovodu je také provoz obecní kanalizace, který plně hradí obec ze svého 

rozpočtu.) Ta nebude vysoká a bude hrazena z rozpočtu obce.  

Bohužel se nám nedaří dosáhnout při provozu vodovodu zisk,  který by měl být použit na 

investiční činnost ve vztahu k vodovodnímu řadu. Prováděná stavba nového vodojemu a dalších 

plánovaných propojovacích řadů se v kalkulaci vodného nepromítá. 

  

                                                                                                                                         Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

 

Pro další zájemce o stravování chceme připomenout, že naše kuchyně je nově vybavena 

konvektomatem. Konvektomat zajišťuje moderní způsob vaření. Při přípravě potravin nedochází 

k vysychání zejména masa při pečení a smažení. V přístroji lze vařit, péct, smažit s tím , že potraviny 

neztrácejí tepelným zpracováním svou hodnotu. Mimo jiné šetří energii a také čas obsluze. Také byla 

do školní kuchyně pořízena nová myčka na nádobí.  Naše kuchyně poskytuje obědy také důchodcům a 

to za cenu 42 Kč a pro ostatní zájemce z řad občanů je cena oběda 60 Kč. Pracovnice kuchyně uvítají 

další zájemce o stravování. 

                                                                                                                               Marie Blažková 

         vedoucí školní kuchyně 

 

 

                                                            VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 

 

Dne 7. června 2013 se konalo v sále obecního domu 

vítání občánků. Je tradicí vítat děti do života na našem 

obecním úřadu. V loňském roce jsme vítání nestihli, a 

tak jsme uspořádali milou slavnost až letos.  

Pozváno bylo osm dětí. Na vítání se dostavilo 

s rodiči pět dětí. Paní Lásková uvítala všechny přítomné 

a nejdříve vystoupily se svými písničkami a básničkami 

děti z naší mateřské školky. Paní ředitelka, která 

program s dětmi připravila, vystoupení uvedla a hrou na 

klavír děti při jejich zpěvu doprovodila. Vystoupení 

bylo velmi pěkné a bylo zřejmé, že si program děti hezky nacvičily. Vystoupení dětí je vždy příjemným 

a dojemným pohlazením. Stejně tak tomu bylo i v tento den. Děti za své vystoupení dostaly malou 

sladkou odměnu a slavnost vítání jsme prožili společně. 

 Poté se ujala slova paní Marie Lásková, přítomné děti starostovi obce představila a předala mu 

slovo. Starosta všechny přítomné srdečně uvítal a ve svém krátkém projevu připomněl, jak důležitá je 

výchova dítěte pro jeho další život. Také uvedl, že vítání dětí do života je jednou z příjemných 
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povinností, které vykonává. Pro děti byly připraveny malé dárky, které si rodiče převzali včetně 

finančního daru, který obec novým občánkům věnuje. Rodiče dětí se zapsali do kroniky, která je již 

vedena pro tento účel již mnoho let. Při podpisu rodičů starosta obce popřál dětem do života hodně 

zdraví a maminkám předal květinu. Po celou dobu slavnosti vládla dobrá nálada a spokojenost. 

 Věřím, že si dnešní oslavenci, budoucí rodiče, někdy v budoucnu rádi kroniku prohlédnou a 

připomenou si, že jsme i na ně mysleli, že jsme je dnes jako Hradišťáky vítali do života a do našeho 

Hradiště. 

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

     

      

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ 

 

Vážený pane  Mgr. Jane Lásko, zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště se na svém zasedání 

dne 29. května 2013 jednomyslně rozhodlo, že Vám jako výjimečné  osobnosti naší obce uděluje čestné 

občanství naší obce. K udělení čestného občanství Vám blahopřeji. K této vzácné příležitosti 

připravíme slavnostní předání pamětního listu. Na tento slavnostní akt obdržíte pozvánku. Ještě jednou 

Vám blahopřeji a těším se na společné setkání. 

 

                                                                                              Vratislav Vopálka  

                                                                                                  starosta obce     

 

PO NÁS POTOPA 

  

 Stalo se hitem, že se stále dozvídáme o podvodech, krádežích a podobné činnosti. Bohužel se 

tento fenomén nevyhýbá ani naší obci. Smutnější je ale to, že stále přicházíme díky něčí chamtivosti a 

snaze přijít k bezpracnému zisku o vzácné kulturní dědictví. V posledních dnech jsme zjistili, že u 

pomníku sv. Jana Nepomuckého  před penzionem Doctor chybí poslední krásná socha andílka, která 
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byla v nedávné minulosti spolu s celým pomníkem na náklady obce opravena. Po minulé krádeži 

ostatních andělů byla poslední soška totálně poškozena. Krásné sousoší, které máme zdánlivě stále na 

očích, je odcizeno. Krádež byla nahlášena Policii ČR. 

  Máme oprávněnou obavu jako při minulé krádeži, že opět nebude nic nalezeno a nám na 

památku zůstanou již jen prázdná místa po uměleckých předmětech. Snad jen poznámka, že se 

postupně ztratily krásné náhrobky ze starého hřbitova u kostela - nádherný doplněk brány ke kostelu 

(váza), kovové oplůtky hrobů a také již zmínění andělíčci ze sochy sv. Jana Nepomuckého. 

 

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

POŠTA V NAŠÍ OBCI 

 

Již jsme o změnách, které nás čekají, psali. V současné době je podepsána 

smlouva s Českou poštou, podle které přebírá poštovní služby obec. Vývoj ukazuje, že 

Česká pošta bude postupně rušit nerentabilní poštovní úřady. Protože jsme nechtěli 

dopustit, aby v naší obci pošta provoz ukončila, jednali jsme o možnosti dál tyto služby občanům 

poskytovat. Podařilo se nám vyjednat to, že ve spolupráci s poštou bude poštovní služby poskytovat 

obec sama. Jiná možnost udržet poštu není. Forma provozu "Partner II" bude poskytovat poštovní 

služby až na malé výjimky v současném rozsahu. Mimo jiné jde zejména o peněžní služby. Také je 

pravda to, že pracovník pošty se stane zaměstnancem obce. Pošta bude dle smluvního ujednání provoz 

dotovat. Přesto vzniknou obci s provozem další náklady, které budou činit cca 100 000 Kč ročně.  

Tady je zřejmá snaha umožnit občanům využívat bez problému poštu v místě. Čas ukáže, zda 

bylo rozhodnutí obecního zastupitelstva správné. Nová pošta by měla zahájit provoz od srpna v budově 

obecního úřadu. Pracovní doba bude podobná té dosavadní.  

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

Pošta bude vykonávat následující služby: 

- výdej uložených vnitrostátních zásilek 

- výdej zásilek ze zahraničí 

- příjem částek za dobírky i bezdokladové, clo, doplatné a dosílku 

- příjem obyčejných zásilek – standard 

- příjem obyčejných psaní 

- příjem obyčejných slepeckých zásilek 

- příjem obyčejných zásilek do zahraničí 

- příjem doporučených zásilek – standard 

- příjem doporučených zásilek 

- příjem úředních psaní 

- příjem úředních psaní - standard 

- příjem doporučených balíčků 

- příjem doporučených slepeckých zásilek 

- příjem doporučených zásilek do zahraničí 

- příjem cenných psaní 

- příjem cenných psaní do zahraničí 

- příjem obyčejných balíků 
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- příjem cenných balíků do 10 000 Kč 

- příjem cenných balíků nad 10 000 Kč 

- příjem balíků do zahraničí – standard 

- příjem cenných balíků do zahraničí 

- příjem zásilek EMS 

- příjem zásilek EMS do zahraničí 

- příjem poštovnách poukázek A 

- příjem poštovnách poukázek A – doklad V  

- příjem poštovních poukázek C 

- příjem poštovnách poukázek D 

- vyhotovení opisu, nebo druhopisu podací stvrzenky 

- příjem platebních příkazů SIPO (bez možnosti změny dokladu) 

- výplata poštovních poukázek B 

- výplata poštovních poukázek C 

- výplata poštovních poukázek D 

- výplata vrácených poštovních poukázek A 

- příjem složenek PS 

- vklad na účet platební kartou/Maxkartou PS 

- příkaz k úhradě platební kartou/Maxkartou PS 

- výplata z účtu platební kartou/Maxkartou PS 

- výplata na výplatní šek PS 

- výplata z VK PS – bezdokladová transakce 

- příjem příkazů k úhradě 

- příjem bezhotovostního vkladu na VK (vkladová poukázka) 

- příjem bezhotovostního vkladu na VK (úroková poukázka) 

- příjem vkladu na VK – bezdokladová transakce 

- vystavení příjmového dokladu – bezdokladová transakce ( částka za tf. ověření VK) 

- příjem vkladu na účet 

- výplata šekové PK hotovostní i bezhotovostní 

- bezhotovostní platba platební kartou/Maxkartou za poskytované služby a zboží 

- bezhotovostní úhrada Složenky PS a poštovní poukázky“A“ 

- převzetí reklamačního listu 

 

Níže uvádíme článek z obce nedaleko od nás. Tak jako oni myslím dopadnout nechceme. 

 

POŠTA V HAVLOVICÍCH 

 

 Dne 21. května 2012 došlo v naší obci k zavření pobočky České pošty, s.p. Ta sídlila v budově 

obecního úřadu a fungovala nepřetržitě od roku 1973. Původně byla uzavřena z důvodu dlouhodobé 

nemoci vedoucí pošty, za kterou se nepodařilo zajistit záskok. Později bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na obsazení volného místa, ale kvalifikační požadavky a platové podmínky byly nastaveny tak, že se 

nikoho nepodařilo vybrat. Proto se Česká pošta, s. p. rozhodla pobočku uzavřít. Nepomohla ani petice 

proti uzavření pošty, kterou podepsalo 255 občanů a podpořila ji také Rada obce Havlovice. Česká 

pošta se rozhodla jít cestou, kterou si zvolila na nejbližší období v řádech měsíců. Tou cestou je 

likvidace ztrátových poboček ve více jak 1 500 malých obcí. Náhradou za to je nabídka služeb 



 
15 

Hradišťský zpravodaj 

v omezeném rozsahu, které pro poštu budou v obcích zajišťovat jiné subjekty. Budou se zřizovat 

provozovny na úrovni Partner nebo výdejní místo. O tom, jaký typ bude v obci zřízen, rozhoduje sama 

pošta. V Havlovicích bude zřízena provozovna na úrovni Výdejního místa II, která nabízí jen velmi 

omezený rozsah služeb. Provozovna bude zřízena od 1. 4. 2013 a bude v prodejně potravin Jánošík. 

Rozsah služeb bude následující: 

- možnost výdeje uložených zásilek (obyčejné a doporučené dopisy, obyčejné a doporučené balíčky) 

- příjem zásilek ( obyčejné a doporučené dopisy, obyčejné a doporučené balíčky) 

Služba bude poskytována 1 hod denně od 10.00 do 11.00 hod. po dohodě v prodejně v rozsahu 

otevírací doby.   

           Ing. Pavel Dvořáček 

 

 

 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

 

Již osm let patří předposlední květnová sobota v naší obci nohejbalistům. Na antukových 

hřištích za poštou se uskutečnil další ročník nohejbalového turnaje trojic O putovní pohár obce 

Choustníkova Hradiště.  Zúčastnilo se celkem 18 týmů, a to i přes ranní nepřízeň počasí, která nás letos 

poprvé nemile překvapila. Hrálo se do pozdních odpoledních hodin. Putovní pohár obce vybojovala 

Bílá Třemešná A, na druhém místě se umístila Bílá Třemešná B a třetí pozici obsadil tým Vitepáci ze 

sousedních Vlčkovic. Celodenní sportovní klání bylo zakončeno taneční zábavou. 

Všem přítomným děkujeme za účast. Těšíme se na viděnou v září při Smíšeném nohejbalovém 

turnaji, kde své sportovní dovednosti předvedou především ženy. 

Hlavním partnerem turnaje byl Obecní úřad Choustníkovo Hradiště, tímto velmi děkujeme za 

podporu a pomoc. Další nemalé díky patří firmě Rýcholka, s. r. o., které vděčíme za sponzorský dar.   

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

Martina Hloušková 

 

 
              1. místo Bílá Třemešná A          2. místo Bílá Třemešná B 

 

http://www.sk-hradiste.estranky.cz/
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                                                        3. místo Vitepáci  

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI OBCE 

 

Rád bych poděkoval hasičskému sboru dobrovolných hasičů za reprezentaci naší obce.  Hasiči 

se zúčastnili krajského kola hasičských závodů ve Svitavách dne 22. června 2013, kde se ve velké 

konkurenci pětatřiceti družstev umístili na krásném 7. místě v kategorii mužů. Z okresu Trutnov byli 

nejlepší. K tomuto výsledku jim velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

 

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

 

 

CO SE PŘIPRAVUJE V KULTURNÍM DĚNÍ? 

 

V letošním roce opět připravujeme zájezd na výstavu Zahrada Čech, která se i v letošním roce 

koná. Dále se již chystá setkání důchodců ve Vlčkovicích, vánoční koncert v kostele Povýšení Svatého 

Kříže, podzimní nohejbalový turnaj, kroužek rybářů a vepřové hody, které připravují naši hasiči. 

Všem přejeme krásnou a slunečnou dovolenou, dětem krásné a dlouhé prázdniny plné slunce a 

krásných zážitků.                                  

                                            Za všechny zastupitele  

starosta Vratislav Vopálka 

  

 

 

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

Vratislav Vopálka, Jan Říha, Erika Škopová, Mgr. Ivana Mrštíková, Kateřina Menclová, manželé Jiří a Zdeňka Škopovi, 

Jiří Hudok, Martina Hloušková, Marie Blažková, Ing. Pavel Dvořáček. 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.  
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08 11 96, Tel.(sekretářka): 499 692 942. e-mail: choustnikovo.hrad@iol.cz, www.choustnikovohradiste.obec.cz 
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