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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 
Končí další volební období. Když jsem se rozhodl napsat tento článek, měl jsem v úmyslu popsat podrobně 

činnost obecního zastupitelstva za poslední čtyři roky. Vzal jsem si k ruce všechny zápisy z jednání zastupitelstva 

i rady obce. Brzy jsem však tento úmysl vzdal. Zjistil jsem, že na všech jednání za čtyři roky bylo projednáváno 

obrovské množství obecních záležitostí a přijímáno podobné množství různých rozhodnutí. Uvědomil jsem si, že 

to nelze podrobně vypsat. Činnost rady i obecního zastupitelstva je opravdu bohatá. Činnost samosprávy 

zasahuje do všech potřeb občanů. Náplň jednání rady i zastupitelstva je velmi rozmanitá a ke správným 

rozhodnutí je třeba mít také mnoho informací. Všechna rozhodnutí musí být v souladu se zákony, kterých je 

nepřeberné množství. Pokud bych chtěl popsat podrobně vše, co se projednávalo, myslím, že by čtenář brzy od 

čtení upustil. 

 

Zkusím vybrat ty nejdůležitější záležitosti pro život v obci. 

 

Stálým tématem je vodárenství. Tady jsme dosáhli díky investiční činnosti velmi dobré úrovně jak technické, tak 

ekonomické. Staráme se o zdroje vody, vodojemy, vodovodní řady a nutnou úpravu vody. 

 

Velmi důležité jsou naše komunikace. Zajišťujeme letní i zimní údržbu a také jsme dokončili komunikaci novou. 

Naše komunikace prodělávají velkou zatěžkávací zkoušku, protože ve své době byly stavěny na zcela jiný 

provoz, než který probíhá v současné době. K těm patří také chodníky, které volají po obnově. 

Do tohoto bodu bych připojil i údržbu a výsadbu nové zeleně. Údržba travních porostů si vyžádala nákup nové 

techniky. I tady je třeba počítat s potřebnými finančními prostředky. Starost o zeleň v obci je vidět. Zkusme si 

vzpomenout jak to vypadalo před několika lety. 

 

Kultura, sport a zájmová činnost. Sem patří podpora vánočních koncertů, setkávání důchodců, vítání občánků, 

podpora hasičů  a to jak občanského sdružení,  tak jednotky SDH. Také sportovních akcí. Podporujeme také 

kroužek rybářů, cyklistů a český svaz žen. Vydáváme obecní zpravodaj. Provozujeme Obecní dům č. p. 79, ve 

kterém je hojně využíván společenský sál s kuchyňkou. Sem bych připojil stálou péči při doplňování dětského 

hřiště před Obecním úřadem novými herními prvky. 

 

Naše budova mateřské školy vyžaduje stálou údržbu, která vede k lepšímu ekonomickému provozu a postupné 

modernizaci. V mateřské škole byla provedena výměna nábytku, oken, v nedávné minulosti izolace střechy. 

Průběžně se provádí údržba a modernizace školní kuchyně. Čeká nás výměna vodovodních rozvodů, dožívá 

oplocení. Také bude třeba provézt zateplení budovy. Také na zahradě školy dochází k postupné výměně herních 

prvků, která podléhají nepřízni počasí. 

Zde musím připomenout existenci budovy bývalé základní školy, která je také majetkem obce. Pro tuto se 

hledá smysluplné využití. Pochází z počátku století a ať zvolíme jakýkoli účel, bude si jednat o rekonstrukci 

s vysokými finančními náklady. Ty se budou pohybovat v několika milionech korun. I s tím bude třeba počítat. 

 

Také budova obecního úřadu vyžaduje průběžnou údržbu a také postupnou obnovu technických zařízení, které 

k rozsáhlé administrativě potřebujeme. V budově obec poskytuje poštovní služby typu „ Partner II“. I zde je 

třeba zajisti potřebné pracovní podmínky. 

 

Máme v majetku síť veřejného osvětlení, i ta potřebuje pro provoz údržbu a modernizaci. 
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Likvidace odpadů je velmi diskutované téma. Je věcí zastupitelstva, jak za daných složitých podmínek otázky 

nakládání a likvidaci odpadů řešit. Na tomto poli bylo již mnoho vyřešeno, avšak je to stálý úkol. Snahou je , aby 

náklady na likvidaci byly co nejnižší v souladu se všemi zákony. Vždyť jde o peníze jednak naše soukromé, ale i o 

společné obecní. 

 

Pro připomenutí již minulého volebního období nahlédněte do volebního programu, se kterým šlo sdružení 

nezávislých „Hradiště“ do voleb 2010. Ti, kteří sledují dění v obci, musí uznat, že téměř vše bylo splněno. Také 

zde najdete kandidátní listinu nezávislých kandidátů a volební desatero pro volby 2014. 

 

Důležitým, či zásadním rysem je, zda jsou volební „sliby“ reálné. To je to, čím si zaslouží budoucí zastupitelé 

důvěru, nebo ne. Slibovat nesplnitelné by bylo nezodpovědné a hloupé. 

 

Volební program volebního období 2010 - 2014 

 

1. Budeme průběžně provádět opravy a údržbu komunikací a chodníků ve všech částech obce a postupně 

obnovovat povrchy vozovek.  

 

2. Budeme usilovat o výstavbu nového vodojemu „Pod Kocbeří“, a propojení vodojemů „ U Mülerů“ a 

„Pod Kocbeří“ a to za účelem posílení akumulace vody. 

 

3. Budeme se snažit vybavit postupně obecní budovy čistírnami odpadních vod, tak jak to vyžaduje zákon 

o vodovodech a kanalizacích. 

 

4. Budeme pokračovat ve finanční podpoře občanů na vybudování domovních ČOV. 

 

5. Budeme podporovat výstavbu rodinných domků. 

 

6. Budeme se věnovat přípravě území na p. p. č. 608/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště (za Kňákalovými), 

které je určeno na výstavbu rodinných domků. Součástí přípravy bude pořízení regulačního plánu, který bude 

řešit vodovodní řad, kanalizaci, elektrickou energii, plynofikaci a přístupovou komunikaci. 

  

7. Bude dokončena přístupová komunikace k rodinným domkům „U Medunů“. 

 

8. Budeme podporovat podnikatelskou činnost v obci ve všech oblastech podnikání, která bude přínosem 

pro obec. 

 

9. Budeme pečovat o zeleň v obci a postupně provádět obnovu přestárlých dřevin v obci. 

 

10. Budeme hledat vhodná místa na umístění parkových laviček za účelem vytvoření  odpočinkových míst 

v obci. Dále bude instalován panel s popisem historie obce. 

 

11. Budeme pokračovat ve vydávání „Hradišťského zpravodaje“. 

 

12. Budeme podporovat aktivní spolky, sdružení a organizace v obci, podněcovat veřejně prospěšnou 

občanskou aktivitu a organizovat kulturní akce. 
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13. Budeme věnovat pozornost stavu obecních budov, sportovních zařízení, dětského hřiště a dalšího 

majetku a provádět jejich základní údržbu. Průběžně v několika etapách budeme pokračovat v opravách a 

rekonstrukci budovy č. p. 6 (kabiny). U budovy č. p. 42 (MŠ, ŠJ, zdr. stř.) bude provedena oprava přídlažby 

obvodového zdiva (zatéká do základů), oprava schodiště a chodníků. Budeme hledat využití pro budovu bývalé 

základní školy č. p. 12. 

 

14. Budeme věnovat pozornost úseku sociální péče, poskytovat pomoc důchodcům,aby se mohli stravovat  

v jídelně MŠ) a individuálně řešit jejich potřeby a problémy. 

 

15. Budeme věnovat pozornost kvalitní zdravotní péči a vytvářet pro lékařskou praxi příznivé podmínky. 

 

16.  Budeme podporovat sportovní činnost a postupně rekonstruovat sportovní areál za poštou. 

 

17. Prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Choustníkovo Hradiště a ve spolupráci s 

občanským sdružení Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště budeme zabezpečovat požární ochranu 

obce. Průběžně budeme obnovovat a zlepšovat vybavení JSDH. 

 

18. Budeme dle možností obce žádat o dotace a finanční podporu z programů Královéhradeckého kraje a 

ministerstev.  

 

19. Provedeme zahuštění veřejného osvětlení na nedostatečně osvětlených místech v obci a nátěr sloupů 

veřejného osvětlení podél hlavní komunikace Hradec Králové – Trutnov a podél komunikace ke Stanovicím. 

 

20. Budeme i nadále jednat se správcem toků, které protékají obcí, a budeme usilovat o zlepšení stavu 

břehů a koryt. V případě, že nás k tomu havarijní situace donutí, například když bude podemletím břehů 

ohrožena místní komunikace, budeme opravy provádět na vlastní náklady.  

 

 

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 

2018 
 

 V pátek 10. října 2014 (od 14:00 do 22:00) a v sobotu 11. října 2014 (od 8:00 do 14:00) se uskuteční 

volby do našeho zastupitelstva obce. Jako tradičně bude za volební místnost sloužit kulturní sál v Obecním 

domě č. p. 79. Současně také budou probíhat volby do Senátu Parlamentu ČR. 

 

 Zastupitelstvo obce se na svém červnovém jednání usneslo, že i v příštím volebním období se bude 

zastupitelstvo obce skládat z patnácti členů, což je minimální počet, aby mohla být ustavena rada obce.  

 

Dovolte nám tedy, abychom vám představili jednotlivé kandidáty pro příští volební období: 

 

1. Vratislav Vopálka, 63 let, starosta obce Choustníkovo Hradiště 

2. Ing. Svatava Koubová, 38 let, vedoucí obchodního oddělení 

3. Jaroslav Hloušek, 58 let, vedoucí rostlinné výroby a mechanizace 

4. MUDr. Jiří Záplata, 45 let, soukromý stomatolog 

5. Zbyněk Šmíd, 54 let, mechanizátor 

6. Karel Korunka, 64 let, starobní důchodce 
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7. Lenka Dvořáková, 55 let, dělnice 

8. Pavlína Potocká, 48 let, vychovatelka 

9. Jaroslava Vopálková, 32 let, rodičovská dovolená 

10. Jiří Hudok, 59 let, invalidní důchodce 

11. MUDr. Lubomír Jadrný, 53 let, soukromý gynekolog  

12. Ing. Antonín Krobot, 57 let, soukromý podnikatel 

13.    Jan Říha, 39 let, dělník 

14. Bc. Jan Vogl, 26 let, revírník Lesy ČR, s. p. 

15. Jiří Zechovský, 51 let, soukromý podnikatel 

 

 

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ 

 

Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ všem občanům obce Choustníkovo Hradiště předkládá tento volební 

program na období let 2014 až 2018. Náš předešlý volební program se nám podařilo z velké části splnit.  

 

Jednotlivé body programu byly vytyčeny kandidáty a příznivci Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ a jeví 

se nejen jako reálné, ale také prospěšné pro celou obec.  

 

 

Volební desatero "Sdružení Hradiště" pro volební období 2014-2018. 

 

 

 Čemu se budeme věnovat pozornost, a postupně dle finančních možností realizovat. 

 

 

1.     Nadále provozovat a zdokonalovat vodovodní řad v obci. 

 

2.     Zajistit obnovu a rozšíření veřejného osvětlení. 

 

3.     Rekonstruovat a realizovat nové chodníky (Kohoutovská ulice, chodník ve středu obce od bývalé prodejny 

Jednoty k penzionu Doctor) 

 

4.     Zlepšovat stav místních komunikací, u vybraných zpevnit povrch živičnou směsí, na vybraných místech 

vybudovat opěrné zdi. 

 

5.     Zajistit projektovou přípravu pro výstavbu nových rodinných domků v zóně Z9,   dle územního plánu obce. 

      

6.     Zajistit celonoční osvětlení přechodů pro chodce. 

 

7.     Hledat smysluplné využití budovy bývalé základní školy č. p. 12. 

 

8.     Dále provozovat mateřskou školu a postupně dál zlepšovat stav budovy i její provoz. 

 

9.     Dále podporovat místní spolky a organizace, tj. hasiče, cyklisty, sportovce, Českého svazu žen a kroužek 

rybářů. 
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10.   Dále podporovat veřejně prospěšnou občanskou aktivitu a organizovat kulturní akce v obci. 

 

Sdružení nezávislých kandidátů „Hradiště“ 

 

 

 SAMOSPRÁVA A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
 

V tomto závěrečném odstavci bych chtěl připomenout zásadní, důležitou úlohu zastupitelstva obce. Rozhoduje 

o dění obce. Dnes nikdo zastupitelstvu nenařizuje co, kdy a jak má dělat. Je to velká odpovědnost konat ve 

prospěch občanů v mezích zákona. Nepopisuji záměrně jednotlivé financování. To by byl výklad na několik 

stránek a to nebylo mým úmyslem, jak jsem uvedl na začátku. Jen zde uvedu, že snahou rady a zastupitelstva je 

také získávání dotací na různé projekty. Při podávání žádostí je třeba splnit dané podmínky, což je zejména 

projektová dokumentace včetně stavebního povolení. Na přidělení dotace není právní nárok. Finanční výdaj na 

projekt není uznatelným nákladem při vyúčtování. Také je důležité vědět to, že při přijetí dotace je podmínkou, 

podílení se různým procentem na financování. Za poslední volební období se naší obci podařilo získat na 

dotacích celkovou částku ……Kč. 

 

Na závěr bych chtěl ocenit práci těch, kteří v obecním zastupitelstvu pracují. Proto, aby mohli své mandáty 

zastávat, musí věnovat mnoho času ze svého volna,  po své práci v zaměstnání. Přicházet na obecní úřad, 

zúčastňovat se různých, mnohdy složitých jednání, při kterých je nutno brát v úvahu veškerá zákonná 

ustanovení. Výčtem činností jsem chtěl také připomenout finanční náročnost všeho dění v obci. Práci 

zastupitelů je třeba vysoce ocenit. Děkuji všem, kteří jako zastupitelé pracovali. Těm, kteří budou zvoleni pro 

nové volební období, přeji hodně sil, odhodlání a rozvahy při plnění úkolů, které je čekají. 

 

Vratislav Vopálka 

starosta obce 

 

ČARODĚJNICE 
 

      Magická noc, kdy se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Tento lidový zvyk se dlouhá léta 

slaví 30. dubna i u nás v Hradišti. 

      Letos poprvé "pálení čarodějnic" proběhlo na hřišti za bývalou poštou. Byli jsme rádi, protože nám to 

umožnilo obohatit program tohoto zvláštního svátku. 

      Večer začal o něco dříve než každý rok, tím mohla vypuknout tak zběsilá čarodějnická zábava i pro naše 

nejmenší. Stanoviště, salóny a další různé stánky, které na večer na hřišti vyrostly. Lovení klíče ve sklenici s 

podivuhodnými věcmi, delikátní lektvary, líčení a spoustu dalších atrakcí. Dětem se nejvíce líbilo kadeřnictví, 

rodiče ovšem měli názor opačný. Umýt a rozčesat vlasy jejich ratolestí byla asi velká fuška. Na tento večer bylo 

za úkol přijít v masce čaroděje nebo čarodějnice. Někteří se toho zhostili velice dobře a byli odměněni spoustou 

cen. 

       Čarodějnice jsou svátek (zvyk), který je plný ohně, tak na hřišti nechyběla ani ohnivá show. Po tomto 

zpestření večera přišlo překvapení od obce, krásný ohňostroj, který uchvátil všechny přítomní. V úžasu zůstali 

všichni dál, když se zapálil tradiční oheň. 

      Finálním bodem, kouzelného večera byla stezka odvahy, kterou připravili naši reprezentanti- mladí hasiči. 

Kdo měl dost odvahy, a že jí bylo potřeba opravdu dost, cestu hrůzy absolvoval. Za skvělou stezku mladým 
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hasičům moc děkujeme a těšíme se na další rok, co jejich super parta vymyslí, pro pobavení našich 

spoluobčanů, příště. 

 

                                                                                                                 Za SDH Kateřina Medunová 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SBÍRÁ VÍČKA 
 

Vážení rodiče a přátelé školky, 

 

již skoro rok sbíráme víčka od plastových lahví, kterých se podařilo nasbírat velké množství, a to díky Vaší 

pomoci.  

 

A proč sbíráme víčka?  

Rozhodli jsme se, že se pokusíme pomoci malé Michalce, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, 

spojenou s centrální svalovou hypotonii. Tato nemoc má za následek celkové zhoršení hybnosti těla, která jí 

znemožňuje běžný pohyb.  

Pomoc není pro nikoho nijak náročná ani finanční. Stačí jen, když před vyhozením odšroubujete víčko od 

různých plastových lahví a očištěné víčko přinesete do MŠ, na poštu nebo do potravin k paní Pochobradské, kde 

jsou umístěny krabice. 

 Péče o Michalku je pro rodinu velmi náročná, a to zejména finančně, a proto jsme se rozhodli, že jim zkusíme 

získat finance prostřednictvím sbírání víček – 1kg víček = 6,50 Kč. Červená víčka mají odkupní cenu 8,- Kč. 

Výdělek z víček rodina použije na kompenzační pomůcky, které nehradí pojišťovna a na specializovaný léčebný 

program KLIM-THERAPY ( 56 000,-). 

 

Veškerá informace o této holčičce naleznete na internetové stránce: http://michalka-dmo.webnode.cz/ 

 

 

Učitelka Aneta Hubáčková 

 

 

 

 

 

 

http://michalka-dmo.webnode.cz/
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„Víčko k víčku pro Mišičku“ 

Milí kamarádi z MŠ Choustníkovo Hradiště, mám velkou radost, že jste si na mě vzpomněli a 

nasbírali jste mně tolik víček. Velmi mě to potěšilo a také velmi pomohlo. Ráda bych Vám 

všem sběračům moc poděkovala. Jste hrozně moc šikovní a skvělí kamarádi. Poděkování patří 

všem lidem z Choustníkova Hradiště, kteří víčkem přispěli.  

Všem, co si na mě vzpomněli a tím přispěli k pomoci, děkuji.  

Michalka. ☺ 

Vzhledem k tomu, že speciální rehabilitace se jeví jako úspěšná, rádi bychom jí opakovali. 

Proto ve sběru víček i nadále pokračujeme. Je to pro nás jediná a nejúčinnější cesta, jak 

zdravotní stav Michalky zlepšit. V případě, že budete chtít i nadále sbírat víčka, budeme moc 

rádi.     

Veškeré informace o Míše najdete na    www.michalka-dmo.webnode.cz 

 

                                   
  

 

 

 

 

           

 

 

 

Míša děkuje za krásný dárek od dětí.                              

                                                                      
     

                                                  
 

                        

                                        

 www.facebook.com/michalka.zahradnikova                                                
 

http://www.michalka-dmo.webnode.cz/
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O DOBROVOLNICTVÍ A KRÁLOVÉDVORSKÉ ARNICE  

 

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 
Albert Einstein 

 

 

 Dobrovolnictví dnes „frčí“, dobrovolnictví je „IN“, dobrovolnictví je přínosem pro obě strany. Dobrovolnictví 

není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. (PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum) 

Možná nevíte, že ve Dvoře Králové n. L. Už dvanáctým rokem pracuje dobrovolnické centrum Královédvorská 

Arnika, která - sdružuje a zastřešuje dobrovolníky (v současné době na 30 aktivních), vysílá dobrovolníky k 

pravidelné a dlouhodobé činnosti, ale i na jednorázové akce ve prospěch klientů: Domova Svatého Josefa v Žírči 

(klienti s roztroušenou sklerózou) Domova důchodů, Roháčova ul. Dvůr Králové nad Labem (senioři) Diakonie 

Dvůr Králové nad Labem (senioři) Pečovatelské služby Dvůr Králové nad Labem (senioři) Klubu důchodců Dvůr 

Králové nad Labem (senioři) Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí (senioři s Alzheimerovým syndromem) 

Léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem (děti) hendikepovaných osob v domácím prostředí  

Naši klienti potřebují někoho, kdo na ně bude mít čas, uvolnění, dobrou náladu a nové nápady, spojení s 

vnějším světem... A dobrovolník? Ten získává nové přátele a kontakty, nové zkušenosti a dovednosti, vědomí 

vlastní potřebnosti, smysluplnosti své činnosti roste jeho osobní prestiž...  

V mezilidských vztazích je stále poptávka mnohonásobně vyšší než nabídka. Každý touží po porozumění a 

pozornosti někoho blízkého. Ve stáří a nemoci, v izolaci od okolního světa jejich nedostatek může být pociťován 

velmi bolestně.  

 

Proto hledáme nové dobrovolníky.  

Co potřebujete k dobrovolnické práci? „Skoro nic“. Jen čas a srdce na pravém místě. Ostatní za vás vyřídíme 

my. Proškolíme, pojistíme, zkontaktujeme, podle vaší potřeby budeme trvale k dispozici  

pro zpětnou vazbu.  

Jste muž či žena, empatický(á) student(ka) připravující se na zaměstnání v sociální oblasti, maminka na 

mateřské bez kontaktů s jiným než dětským světem, nezaměstnaný(á) bez smysluplné pravidelné činnosti, 

senior(ka) co ještě nechce stát mimo, přetížený(á) pracující s potřebou změny nebo jste ten(ta), kdo uţ poznal, 

jak potřebná je pomoc v nouzi a teď ji chcete poslat dál....?  

Staňte se dobrovolníkem (dobrovolnicí) !  

Více se o nás můžete dozvědět a přihlásit se můžete zde: http://www.kralovedvorskaarnika.wz.cz/, 

kralovedvorskaarnika@seznam.cz, tel. č. 603 481 392 Krobotová Kateřina - koordinátorka, tel. č. 721 321 939 

Štěpánová Jana – předsedkyně 

 

 

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ OPĚT VE VLČKOVICÍCH V 

PODKRKONOŠÍ 
 

Setkání důchodců se koná 31. října 2014 ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, na kterém vystoupení zpěvák Marcel 

Zmožek. K tanci a poslechu zahraje pan Pavel Macháček. Srdečně Vás zveme a těšíme se, že společně strávíme 

příjemný večer. 

Vratislav Vopálka, starosta obce Choustníkovo Hradiště 

Jindřich Franc, starosta obce Vlčkovice v Podkrkonoší 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

v sobotu 18. října 2014 od 9:00 do 11:00 

 

Automobil od společnosti Marius Pedersen 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.u 

 

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 přistaven v pátek od 9:00 na Ferdinandově u požární zbrojnice a v sobotu od 9:00 do 

neděle 17:00 bude k dispozici před bývalou prodejnou u MARŠÍKŮ. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮM 
 

Toto je poděkování našim zastupitelům,radě obce,panu místostarostovi,starostovi – našemu Hradišti. 

Mladší žáci 6. místo v okrese. Starší žáci 1. místo (postup do krajského kola). V Královéhradeckém kraji 2. místo. 

Dorost 1. místo v okrese (postup do krajského kola). Na kraji 2. místo. Muži 1. místo v okrese (postup do 

krajského kola). Na kraji 7. místo. Mladší dorost – jednotlivci Petr Frait 2. místo v okrese (postup do krajského 

kola). Na kraji 1. místo a postup na Mistrovství České republiky v Požárním sportu. Na MČR 7. místo. Těchto 

skvělých výsledků by naši sportovci nedosáhli bez poskytnutého zázemí, materiální a finanční podpory naší 

obce. Tato skvělá reprezentace je důkazem,že jsme ji nepromrhali. Za to, že se nám to povedlo za tak krátkou 

dobu musím poděkovat i vedoucím mládeže (trenérům). Kačence Medunové, Terezce Křížkové, Janu Holcovi, 

Luboši Čížkovi, kteří s hasiči tráví spoustu svého času. Všem ještě jedno velké díky a věřím,že i nadále budeme 

Hradišti takto skvěle oplácet jeho vlídnost. 

 

        Za SDH Jan Říha 
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Obec Choustníkovo Hradiště 

 

a SDH Choustníkovo Hradiště 

 

zve všechny  

 

      na POSVÍCENÍ 
   

Dle místní tradice se i v naší obci slavilo posvícení. Tuto tradici 

si připomeneme  

 

v parku u Šporka  

v sobotu 13. září 2014 od 10:00 hod.  

 

• na všechny mlsné jazýčky čekají zabijačkové pochoutky 

• v 10:30 hod. se můžete těšit na ovárek 

• v 11:30 hod. budou první jitrničky  

• ve 12:00 hod. polévka a gulášek  

• v 19:00 hod. vystoupí Dáša s panem Chytráčkem 

 

Občerstvení alko i nealko zajištěno.  

 

Těšíme se na hojnou účast. 

 

Zveme všechny občany a přejeme příjemnou zábavu. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Kateřina Medunová, Aneta Hubáčková , Jan Říha. 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: obec@choustnikovohradiste.cz, www.choustnikovohradiste.obec.cz 
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