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NOVÝ SYSTÉM SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADŮ 

 

V loňském roce rozhodlo obecní zastupitelstvo o změně v systému sběru a třídění 

odpadu. Jedná se o třídění plastů, papíru a nápojových kartonů. Dosud jsme odkládali 

tento odpad do kontejnerů rozmístěných po naší obci. 

    Nyní dochází k zásadní změně, a to k takové, že od 1. dubna 2014 budeme plasty, 

kartony a papír třídit doma.  

     Každý občan si vyzvedne plastové, barevně rozlišené pytle na poště. Pytle budou vydávány na 

jméno. Co nejvíce naplněné, zavázané pytle budeme při svozu komunálního odpadu (popelnic) 

připravovat před naše domy, a určená svozová firma je při svozu, ve čtrnácti denním cyklu ve stejný 

den jako popelnice, odveze. Odevzdané pytle budou pečlivě evidovány a po naplnění si vyzvedneme 

další.  

Je třeba důsledně dbát na to, aby obsah pytlů obsahoval jen ten odpad, pro který je určen. 

     Pro seznámení se sběrem byl do každé domácnosti doručen leták, ve kterém najdeme podrobné 

informace. 

    Důležité je také to, že od prvního dubna nebudou již k dispozici kontejnery, které dosud pro tento 

účel sloužily. Zůstanou pouze kontejnery na sklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad jak by měli být pytle připraveny k odvozu 
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Pytle do kterých budeme třídit 

 

O co nám jde a co má nový systém přinést 

 

     Jde nám všem samozřejmě o peníze. Na sběr odpadu stále obec doplácí. Nová svozová firma nese 

náklady na svoz a likvidaci, a my nebudeme na uvedený odpad doplácet. Nemůžeme teď slibovat 

občanům že poplatky budou ihned nižší. Zatím se budeme snažit o to aby se nezvyšovali. 

    Dobrým tříděním by však mělo dojít k tomu, že odpad který mnohdy končí v popelnicích bude dobře 

vytříděn a popelnicích ho zákonitě bude méně, a to natolik, že přejdeme na čtrnáctidenní svoz i 

v zimních měsících. Potom by mohla úspora, zejména na dopravě být již natolik velká, že bychom 

skutečně mohli poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu snížit. Toto je zatím jen úvaha. Po 

vyhodnocení nového systému sběru se bude zastupitelstvo opět toto věcí vážně zabývat. Když všichni 

přistoupíme k systému zodpovědně, tak jsem přesvědčen, že se kladný výsledek dostaví. Vždyť hned 

první výhoda je to, že již nebudeme muset běhat ke kontejnerům, které jsou také někdy, i když 

výjimečně plné natolik, že odložíme odpad vedle nich. Pak jejich okolí zrovna moc vábně nevypadá. 

 

Vratislav Vopálka, 

starosta obce 

 

  A co životní prostředí? 

 

Vliv spalování plastů a podobných hořlavých látek v našich kotlích na životní prostředí není třeba 

znovu zdůrazňovat. I v naší obci občas cítíme, že je spalováno i to, co by mělo v příslušných 

kontejnerech. Je jisté, že spalování plastů a podobného odpadu nikoho neohřeje. Spíše je jen uklizeno a 
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je zanešen kotel i komín sazemi. věnujme pozornost novému systému sběru. Vždyť jde o naše prostředí 

ve kterém žijeme. 

Vratislav Vopálka, 

starosta obce 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Mimořádné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly koncem října ve dnech 25. – 26.  

října 2013. Volební účast byla poměrně vysoká tak jak je uvedeno v tabulce. 

Výsledky Voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky konané ve dnech   

25. – 26. října 2013 

Číslo 

kandidáta 
Jméno kandidáta Počet platných hlasů 

1 Česká strana sociálně demokratická 31 

2 Strana svobodných občanů 3 

3 Česká pirátská strana  3 

4 TOP 09 34 

6 Občanská demokratická strana  9 

11 
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová 
11 

13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 1 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 36 

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 

20 ANO 2011 45 

21 Komunistická strana Čech a Moravy 36 

22 LEV 21 – Národní socialisté  1 

23 Strana zelených  3 

 

Volební účast                47,06 % 

 

 

REPREZENTACE OBCE 

 

Letošní sezóna pro náš Hasičský sbor byla neskutečným přínosem. Na jaře začali závody a my 

sbírali poháry, kde se dalo. Už to není tak, že 

všichni koukají co to přijelo za tým, ale teď 

slyšíme ,, POZOR! Je tu Hradiště.  

V září začala, pro nás velice důležitá, 

soutěž Plamen. Prvním kolem byl branný běh 

v Radvanicích. S obrovským náskokem naši starší 

žáci vyhráli. Jejich doběh do cíle zarazil snad 

všechny zúčastněné, co tam byli. Slýchali jsme ,, 

To není možný!, Kudy běželi?, vždyť předběhli 3 

týmy před sebou!, …..‘‘ No řekněte sami, nezahřálo by vás to u srdce ? 
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Nesmím zapomenout ani na naše dorostence. Branný běh jednotlivců vyhrál také člen SDH 

Choustníkovo Hradiště Michael Potocký a druhé místo obsadil Petr Slabý. 

 

Tento rok soutěž Plamen slaví 40 let. O to víc se budeme snažit, aby se naše SDH zapsalo do 

dějin vítězů. Nabrousíme si drábky pouze na Plamen, ale díky píli dětí si letos troufáme na Krajské 

kolo a poté i na republiku. Za jejich výkony a reprezentaci jsme se mladým hasičům odvděčili jen 

odpolednem stráveném na bowlingu. 

 

Tímto, ale úspěchy hasičů nekončí. Nejsme nejlepší pouze mezi mladými hasiči, ale i mezi 

dospěláky. Kluci se letos přihlásili do soutěže o pohár Starosty okresu Trutnov. Jezdili na soutěže po 

celém okresu, kde museli získat co nejlepší výsledek, za který dostali body. Jedním z míst, kde se tato 

soutěž konala bylo i Choustníkovo Hradiště. Naši borci, už se klukům nedá říci jinak, díky jejich 

dravosti, snaze a šikovností pohár Starosty okresu Trutnov vyhráli. 

Tímto článkem Vám všem za SDH děkuji, ale určitě mohu i za každého z obce. Děkujeme Vám 

všichni, protože Naší obec Choustníkovo Hradiště reprezentujete pouze vy a to HASIČI. 

 

 
                                                                                  Za SDH Kateřina Medunová 
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POSVÍCENÍ 

 

Už, už bych rád napsal, že se 28. září 2013 uskutečnilo tradiční posvícení, ale to je předčasné, bylo 

teprve druhé, tedy obnovené druhé. A z obrovského zájmu je vidět, že nám některé tradice chybí.Třeba 

zabíjačka. Ale byl bych nerad aby posvícení bylo jenom „vepřovými hody“. I když zabijačkové 

pochoutky řezníci ani nestíhali vyrábět. 

Myslím si, že by to mělo být posezení se sousedy o písničce,zkrátka chviličku se zastavit, 

posedět, zazpívat. Proto jsme se snažily, aby bylo co poslouchat celý den.V dopoledních hodinách hrála 

hudební formace „Sešlost 335“ ze Dvora Králové nad Labem. Ranní chladno sice nástrojům nepřálo , 

ale muzikanti si poradili. Hraní sem tam vystřídala humorná historka či vtípek. 

Odpoledne dorazila u nás v Hradišti oblíbená Dáša s panem Chytráčkem „hlavní parket“ se okamžitě 

zaplnil tanečníky. 

Už byla tma, když přišli nečekaní hosté, ze sadů se vraceli ukrajinští česáči jablek. Nejdřív jenom 

ochutnali chleba a škvarky,ale když se rozkoukali poprosili pana Chytráčka, jestli by je nechal zahrát 

nějakou písničku. Po chvíli už zněli ukrajinské hity  a za své vystoupení sklidili obrovský aplaus. 

Domů jsme šli až v ranních hodinách unavení „nejenom prací“ , ale stálo to za to. 

 

Velké poděkování patří všem. 

           Za SDH Jan Říha 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

 

Již v loňském roce nám náš pan starosta vnuknul nápad „ pouštění balónků s přáním Ježíškovi“. 

A protože jsme měli na přípravu málo času, spojili jsme pouštění balonků s prodejem vánočních kaprů 

Hradišťských rybářů. Ale když jsme viděli s jakou vážností děti píšou svá přání Ježíškovi a opravdu 

věří, že je obdrží, usoudili jsme , že si tato akce zaslouží své. 

Tak vznikl nápad spojit pouštění balonků s rozsvěcením stromečku u nás v Hradišti na „náměstí☺“  

Oslovili jsme paní ředitelku naší mateřské školy, jestli by se svými žáky přišla zazpívat nějakou tu 

koledu. Paní ředitelce se nápad zalíbil a tak oslovila paní Mgr. Ivanu Černou ředitelku základní 

umělecké školy R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem, která v nabitém předvánočním 

programu školy našla místečko a  dokázala přivést své žáky a to dokonce „ Hradišťáky “. 

První adventní neděli jsme se sešli( na náměstí ☺)rozsvítili stromeček, jeho nová hvězda (byla 

vidět až z křižovatky na Dvůr)  Zazpívali jsme si koledy,děti napsali svá přáníčka Ježíškovi a vypustili 

balónky. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a v letošním roce to ještě trochu vylepšíme. 

 

Za SDH Jan Říha 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2014 

 

  Obec Choustníkovo Hradiště zajišťuje svoz komunálního odpadu v letním a zimním 

svozovém období. V době letního období probíhají svozy odpadu jednou za čtrnáct dní a v době 

zimního svozu probíhají svozy v týdenním intervalu.  

 

V roce 2014 proběhnou svozy v těchto dnech: 

 

 

leden        2, 9, 16, 23, 30   červenec     10, 24 

   

únor          6, 13, 20, 27    srpen           7, 21 

 

březen       6, 13, 20, 27    září              4, 18 

 

duben        3, 10, 17, 24    říjen            2, 9, 16, 23, 30 

 

květen       1, 15, 29    listopad       6, 13, 20, 27 

 

červen       12, 26     prosinec       4, 11, 18, 25 

 

 

 

 
Do konce března: 

Místní poplatek za psy 

100,- Kč 

 

Do konce května: 

1/2 místní poplatek za odpady 320,-Kč 

(Chalupáři platí poplatek na celý rok.) 

 

Do konce června: 

Vodné 1. pol. roku 2014 

 

Do konce října: 

2/2 místní poplatek za odpady 320,- Kč 

 

Do konce prosince: 

Vodné 2 pol. roku 2014 

 

Platby můžete uhradit na poště (PartnerII), na obecním úřadě nebo na b. ú. 7529601/0100  
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SPOLUPRÁCE DIAKONIE DVŮR KRÁLOVÉ S OBCEMI NA KRÁLOVÉDVORSKU 

 

Během října jsem byl při jednání na obecním úřadu vyzván k zaslání příspěvku do obecního 

zpravodaje. Rád bych Vám přiblížil naší činnost na Královédvorsku a předal informace o službách, 

které již využívají nebo mohou využívat lidé a rodiny z Choustníkova Hradiště. 

Diakonie ve Dvoře Králové je církevní nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc 

seniorům a lidem se zdravotním postižením bez ohledu na jejich vyznání. Naším posláním je 

poskytovat sociální služby těm lidem, kterým jejich poskytnutí přináší zlepšení obtížné situace. 

Působíme nejen ve Dvoře Králové, ale též v dalších 18 obcích v okolí města. Veřejnosti nabízíme tyto 

služby a pomoc:  

• terénní pečovatelská služba - v rámci ní jezdíme do domácností a pomáháme lidem zajistit věci 

spojené se sebeobsluhou a chodem domácnosti, na které jim nezbývají síly nebo rodině čas. Jde 

například o pomoc při hygieně, dovoz stravy, nákupy, úklidy, doprovod k lékaři, vyzvedávání léků 

v lékárně, zajišťujeme koupání v domácnosti nebo v bezbariérové koupelně v našem středisku. Tuto 

pomoc zajišťujeme v pracovních dnech od 7:00 – 15:30 hod. a o víkendech dle dohody. 

• denní centrum pro seniory je určeno pro seniory s potřebou větší míry pomoci nebo dohledu,   a 

zároveň pro seniory osamělé. Služba je v provozu ve Dvoře Králové každý všední den od 7:00 – 

15:00 hodin. Do centra dojíždějí senioři, kteří jsou odkázáni na pomoc rodiny, která je často vázána 

pracovními povinnostmi nebo je pro pečující osobu (např. manžel nebo manželka) celodenní péče 

velmi náročnou. Pobytem v denním centru se senioři dostávají mezi své vrstevníky, mají krátkodobě 
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zajištěnu potřebnou péči a zapojují se do nejrůznějších aktivit (kondiční cvičení, společenské hry, 

trénink paměti, hudba a zpěv, čtení, kavárny, ruční práce a další). Odpoledne se pak senioři vrací 

domů, kde péči opět zajišťuje rodina.  

• domov pro seniory – služba je určena uživatelům s velkou mírou závislosti na pomoci a má 

kapacitu je 23 lůžek. Senioři mají zajištěnou péči celodenně (pomoc při sebeobsluze, ošetřovatelská 

péče, ubytování, úklid, praní prádla) 

• domov se zvláštním režimem – služba je určena seniorům postiženým demencí s výraznými 

poruchami orientace, kteří jsou z důvodu nemoci zcela závislí na péči druhé osoby.  Kapacita je 10 

lůžek a je zde rovněž péče poskytována celodenně. 

• svépomocná skupina – je určena pro rodinné pečující, kteří se starají o člověka s demencí, při 

rozhovoru jsou sdíleny každodenní těžkosti péče. Můžete se dozvědět více informací od lidí, kteří 

zažívají podobné situace. Společná setkání jsou formou podpory a sociálního poradenství. 

• půjčujeme kompenzační pomůcky a poskytujeme základní poradenství v oblasti zajištění péče 

o člena rodiny – neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy  

 

Pokud Vás některá služba zaujala nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat: 

 

Telefon: 739 244 728 nebo 499 621 094  

e-mail: dvur.kralove@diakonice.cz  

web: www.dvur-kralove.diakonie.cz  

adresa: nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n. L.  

 

       Lenka Stádníková, sociální pracovnice 

Zdeněk Hojný, ředitel střediska 

 

 

 

VYŠETŘENÍ PAMĚTI V DIAKONII 

Pokud se u Vás objevují problémy s pamětí, můžete se i v roce 2014 objednat na bezplatnou konzultaci 

a vyšetření v rámci projektu České alzheimerovské společnosti Dny paměti. Po vyšetření, které trvá 

přibližně jednu hodinu, zjistíte, zda jsou Vaše potíže projevem fyziologického stárnutí nebo jde o 

příznaky onemocnění. Ve druhém případě dostanete doporučení k návštěvě specialisty, který provede 

doplňující vyšetření, stanoví příčinu a zahájí léčbu. Vyšetření se provádí anonymně, na adrese: 

Diakonie ČCE, Nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem – směr k zoologické zahradě. 

Kontakt:  Vladimíra Derdová, 499 621 094 nebo 724 230 270 

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 

Pečujete o svého blízkého, který má potíže s pamětí, s orientací (časem, místem, osobou), postupně se 

jeho stav zhoršuje? Nevíte si rady? Potřebujete chvíli jen pro sebe? Potřebujete poradit s problematikou 

sociálních dávek? Můžeme Vám pomoci. Naše skupina se setkává  1x za 2 měsíce a navzájem si 

pomáháme ve zvládání péče o člověka s demencí. Každý z vás pečujících má zajímavé zkušenosti, o 

které se může s dalšími lidmi podělit. 

Termíny setkání:  5. 2. 2014 (středa); 9. 4. (středa); 11. 6. (středa) 

Od 17:00 hodin 
Kde: Diakonie ČCE – středisko Diakonie ČCE,  Nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n/L 

Kontakt: Lenka Stádníková, 739 244 728; 499 621 094 nebo e-mail: stadnikova.dk@diakonie.cz 

http://dvur-kralove.diakonie.cz/
mailto:stadnikova.dk@diakonie.cz
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V ROCE 2013 NÁS OPUSTILI 
 

 

 

 

V ROCE 2013 SE NARODILI 
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KULEČNÍKOVÝ TURNAJ 
 

V listopadu loňského roku byl v motorestu Hradišťan uspořádán již pátý ročník Vánočního 

kulečníkového turnaje pro neregistrované hráče z Choustníkova Hradiště a blízkého okolí. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 15 hráčů, z toho 12 místních a po jednom ze Dvora Králové, Zboží a Chvalkovic. 

Díky špatnému postavení koulí, nebo hvězd turnaj dohrálo pouze 13 hráčů. Hrálo se na 15 náběhů nebo 

na skóre 200 bodů. Turnaj probíhal až do 11 ledna, kdy se odehrálo velké finále. První místo obsadil 

Jiří Machek ze Zboží, druhé místo vybojoval Zbyněk Pavelka z Ch.H. a třetí místo uhájil František 

Janíček z Chvalkovic.  

Poděkování patří všem našim sponzorům, díky kterým jsme zajistili na finálový večer 

občerstvení, spoustu piva a spoustu cen pro všechny hráče. Díky patří také všem zúčastněným a 

samozřejmě fanouškům a fanynkám. 

Sponzoři: Obecní úřad Ch,H., Richard Kubla-motorest Hradišťan, Seneta Vladimír, Jahoda Jiří, 

Vlastík Munzar a tiskárna Arpa-potisk ze Dvora Králové nad Labem. 

Zároveň bych chtěl informovat o probíhajícím kulečníkovém turnaji tzv. hospodské lize, ve kterém se 

čtyřčlenný tým Choustníkova Hradiště po zimní části drží zuby nehty na krásném šestém místě. 

Koulím zdar! 

Pavel Seneta 

 

SMÍŠENÝ TURNAJ V NOHEJBALE 

 

Už je sice skoro jaro, ale chtěl bych se pár slovy zmínit o akci, která proběhla v září loňského roku. Jak 

bývá tradicí, tak opět nezklamalo počasí a i to mělo vliv na to ,že se dostavilo hodně týmů toužících 

v našem pěkném areálu „urvat“ vítězství. Výsledky a vítěze zde záměrně neuvádím, to dnes už není 

podstatné, ale chci se zmínit ještě o jedné tradici. A ta je o tom. jak lidi dokáží držet pohromadě, když 

je třeba. A zde se to potvrdilo. Protože díky spoustě dobrovolných lidiček, nezůstala organizace turnaje 

jen na těch několik málo nadšenců, kteří nohejbal hrají pravidelně i když, ne organizovaně. Nebylo to 

nic jednoduchého i proto, že ty dobré duše,které nám pomohli, jsme sehnali na poslední chvíli a podle 

ohlasu jsme měli  šťastnou ruku.   Za to jim a nám všem, od kvalitní obsluhy počínaje, přes rádoby 

kuchaře, až po ty, co upravovali hřiště, či uklízeli druhý den nepořádek, stoly atd….,tak vám všem patří 

velké poděkování. A s tímto poděkováním zároveň očekáváme, že nás podpoříte i v následných 

akcích.(budou-li nějaké)  

Ještě jednou…,díky. 

Děkujeme také sponzorům, bez kterých jsou v dnešní době takovéto akce prakticky nerealizovatelné. 

 

 Za neorganizované nohejbalisty   

Hudok Jiří    (soukromá osoba) 
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OMLUVA 

 

Tímto se omlouvám všem neorganizovaným nohejbalistům a nohejbalistkám v naší obci, kteří dělají 

něco pro své zdraví, i něco málo pro  (re)prezentaci obce, a  jezdí hrát svůj oblíbený sport v 

zimním období do tělocvičny v Kocléřově  . Byl jsem asi moc naivní ,když jsem si myslel,že nám všem 

na tuto aktivitu seženu nějakou finanční podporu od obce. Ale ouha. Moje naivita se záhy změnila na 

mou hloupost a věřte nebo ne, ale žádost o finanční podporu jsem podal tak hloupě, že byla radou obce 

zamítnuta. Tak velký pardon.  

Děkuji 

Hudok Jiří   

(soukromá osoba) 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Rádi bychom poděkovali panu Jaroslavu Mlynářovi st. za úklid autobusových zastávek v naší obci. 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Mgr. Ivana Mrštíková, Jiří Hudok, Kateřina Medunová, Pavel Seneta. 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, www.choustnikovohradiste.obec.cz 

mailto:choustnikovo.hrad@iol.cz

