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PODĚKOVÁNÍ 

 

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní, o to těžší je, naučit se žít bez nich ! 

Děkuji všem spoluobčanům za projevené soustrasti, za květinové dary, za účast při posledním 

rozloučení s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem, pradědečkem, bratrem, strýcem, 

tchánem, kamarádem Václavem Duškem. 

Děkuji panu starostovi, že jsme mohli využít jeho soukromého autobusu.  

 

Za celou rodinu děkuje manželka Hana Dušková. 

 

 

 

OZNÁMENÍ SBĚRU ŽELEZNÉHO ŠROTU 

  

V neděli dne 26. dubna 2015 provedou členové sboru dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Sběr 

bude zahájen v 8:00 hod. před obecním úřadem. 

 

Dovolujeme si při této příležitosti požádat všechny občany, aby staré železo připravovali až v sobotu, 

nechávali si jej za ploty, nebo jej jinak zabezpečili. V loňském roce se nám bohužel stávalo, že byl 

železný šrot rozkrádán a obec tak zbytečně přišla o finanční prostředky, které za tuto druhotnou 

surovinu obdrží. 

 

Do tohoto sběru železného šrotu v žádném případě neukládejte nebezpečný odpad, jakým jsou 

například ledničky, plechovky se zbytky barev a podobně. Svoz nebezpečného a objemného odpadu 

bude proveden v květnu tohoto roku.  

Obecní úřad 

 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

v sobotu 9. května 2015 od 9:00 do 11:00 hod. 
 

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 odpadu 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. 
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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 hod. na Ferdinandově u požární 

zbrojnice a v sobotu od 9:00 hod. do neděle 17:00 hod. bude k dispozici před bývalou prodejnou u 

MARŠÍKŮ. 

 

Obecní úřad 

 

 

OSLAVA SEDMDESÁTÉHO VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM A UCTĚNÍ PAMÁTKY 

POCHODU SMRTI. 

 

Tak jako si každým rokem připomínáme vítězné ukončení druhé světové války, tak si i v letošním 

jubilejním roce připomeneme historické události, které se krutě zapsaly do našich novodobých dějin. I 

v letošním roce se opět sejdeme u památníku na novém hřbitově, abychom se poklonili památce vězňů, 

kteří skončili svůj život za nemilosrdných podmínek během pochodu z koncentračního tábora Gross 

Rosen.  Slavnosti, která se koná v sobotu 

23. května 2015 v 10.00 hod. se zúčastní  

předseda Senátu České republiky pan 

Milan Štěch. Spolu s ním navštíví 

památník hejtman královéhradeckého 

kraje pan B.c Lubomír Franc s některými 

členy rady královéhradeckého kraje , 

někteří velvyslanci, předsedkyně krajské 

rady Klubu českého pohraničí paní 

Alenka Svatoňová a také mnoho dalších 

organizací a spolků. Bude to již třinácté 

setkání, které spolu s naší obcí úspěšně 

KČP pořádá. 

     Za doprovodu vojenské hudby bude za naši obec položen věnec ke společnému hrobu umučených a 

poté položí květiny k hrobu zástupci všech složek, které se uctění památky zúčastní. Poté budou 

předneseny projevy k tomuto významnému výročí. Slavnost bude zakončena hymnou České republiky. 

  

K sedmdesátému výročí osvobození  bude před obecním úřadem  od třinácti hodin probíhat hudební 

koncertní vystoupení country rockové kapely Creedence Revival Czech ze Dvora Králové nad Labem a 

od šestnácti hodin vystoupí malá dechová hudba Opočenka. Na závěr odpoledne bude ve večerních 
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hodinách uspořádán slavnostní ohňostroj v prostoru mezi kostelem a bytovými domy č. p. 50 a 51, ke 

kterému odejdeme za doprovodu hudby. Je to také příležitost pro děti, které si připraví lampiony a 

spolu se všemi se zapojí do průvodu. Naši hasiči se postarají, aby během koncertů neměl nikdo hlad  

ani žízeň. 

 

       Zveme všechny občany, aby se zúčastnili připomenutí tak důležité a významné události, jakou je 

ukončení druhé světové války, které nám zajistilo již sedmdesát let klidu a míru. 

                                                                                                                        Za  Obecní úřad Choustníkovo Hradiště 

 

Vratislav Vopálka                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

POCHOD SMRTI 

 

   Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, Krajská rada Hradec Králové a Oblastní rada Trutnov 

organizují pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje spolu s Obecním úřadem v Choustníkově 

Hradišti dne 23. května 2015 v 10:00 hod. již po třinácté pietní shromáždění k uctění památky 145 

umučených vězňů z pochodu smrti v únoru 1945 z koncentračního tábora Gross Rossen. 

     Dne 18. února 1945 pátý den pochodu vyšel transport z Trutnova a vyčerpaní vězňové v počtu asi 2 

000 osob přenocovali v Choustníkově Hradišti. Následující den transport pokračoval v cestě do 

Protektorátu. V Heřmanicích, na hranicích Protektorátu, byl příslušníky královéhradecké služebny 

gestapa zastaven a vrácen zpět. Zcela vyčerpaní vězňové se obrátili zpět do Choustníkova Hradiště, kde 

doprovod SS provedl selekci a nejméně 145 vězňů bylo zastřeleno nebo ubito. Převážně šlo o vězně ve 

věku 25 až 40 let, hlavně Poláky, Slováky, Maďary, Němce, Rusy, Bělorusy, Ukrajince, Židy a Čechy. 

Oběti tohoto zvěrstva byly pohřbeny v lese nad obcí. V září 1945 byly oběti exhumovány a uloženy do 

společného hrobu na hřbitově. 

     K uctění památky zastřelených a ubitých vězňů je tedy organizováno pietní shromáždění, na které 

jsou pozváni velvyslanci zemí, jejichž občané jsou na místním hřbitově pohřbeni, dále jsou zváni 

nejvyšší ústavní představitelé České republiky, všichni předsedové parlamentních politických stran, 

poslanci a senátoři zvolení v Královéhradeckém kraji, předsedové ústředního, krajského a okresních 

výborů Českého svazu bojovníků za svobodu, ředitel Krajského vojenského velitelství a zástupci 

dalších organizací v působnosti kraje a obce, a v neposlední řadě zástupci okolních obcí a měst, 

zejména pak občané Choustníkova Hradiště. 

     V letošním roce přijal pozvání předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch. 

     Součástí pietní akce je i cyklistická jízda Historické paměti. Cyklistická jízda začíná v obci 

Rogoznica v Polské republice u bývalého koncentračního tábora Gross Rossen. Z tohoto místa odjíždí 

skupina cyklistů z Klubu českého pohraničí Trutnov, která směřuje do Choustníkova Hradiště. Cestou 

se k nim přidávají cyklisté z naší obce a z Vlčkovic tak, aby u památníku na hřbitově společně s 

ostatními delegacemi položili kytice květů. 

     Vzhledem k tomu, že v letošním roce si připomínáme 70. výročí od ukončení II. světové války, 

apeluji na občany obce, aby se uvedené akce zúčastnili v co největším počtu.   
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     Před pietním shromážděním bude u hřbitova prodávána publikace doc. Dr. Jaroslava Štraita CsC, 

která  podrobně popisuje tento pochod smrti.   

 

 

                                                                        JUDr. Zdeněk Horák 

 

 

OPRAVA PAMÁTNÍKU POCHODU SMRTI NA NOVÉM HŘBITOVĚ 

           

Již při přípravě rozpočtu na rok 2015 bylo počítáno s opravou 

památníku, na který nepříznivě působí čas a zejména klimatické 

podmínky. Po zpracování potřebné dokumentace a získání všech 

potřebných vyjádření bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. 

V tomto uspěla firma Ateliér Kašpar, spol. s. r. o. ze Souvratě. Protože 

jde o nutnou, finančně náročnou opravu, požádala obec o finanční 

podporu královéhradecký krajský úřad. Po projednání v radě kraje 

schválilo krajské zastupitelstvo finanční dar naší obci na opravu částku 90 000 Kč. Náklady na 

samotnou opravu činí dle uzavřené smlouvy  326 087,- Kč vč. DPH. Jsme rádi že i kraj našel tolik 

potřebné finanční prostředky. Za to patří panu hejtmanovi,radě i zastupitelstvu kraje velký dík.Jsme 

rádi, že v letošním jubilejním roce bude památka opravena.Není to poprvé, kdy se kraj na investicích 

spojených s pomníkem finančně podílel. 

                                                   

                                                                                                                     Vratislav Vopálka 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ NA BĚLUNI 

 

Letošní běluňské soustředění se konalo o víkendu 13. - 15. března. S dětmi jsme se sešli před obecním 

úřadem a hromadně frčeli do pensionu na Běluni. Ubytovali jsme se a program plný soutěží začal. 

Před pokoji byl nástup a rozdělování družstev. U toho jsme týmům přečetli pohádku O vlkovi a 

kůzlátkách, kterou si děti musely co nejlépe 

zapamatovat. Poté se vydaly na orientační běh, kde 

odpovídaly na otázky týkající se Kozího příběhu. Pak 

nás čekala noční procházka s Bobříkem mlčení. 

Myslela jsem, že to bude nesplnitelný úkol, ale 

překvapivě drželi pusu úplně všichni ☺. 

Sobotní ráno bylo velice brzké. Hasiči asi totiž nikdy 

nespí. Dopoledne probíhaly hry v okolí pensionu a po 

obědě se děti vydaly na stopovanou. Jako první šly 

naše nejstarší a za nimi po šipkách se úplně samy 

vydaly menší. Letošní túra byla extra dlouhá, a jelikož 

vedoucí jsou měkkouši, tak pro naše chudáčky po 

třech hodinách dojeli ☺. 
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Dali jsme si večeři, po které byla chvilka volna a začal maraton naší nejoblíbenější hry a to je Mrkev. 

Schválně se doma dětí zeptejte, o čem to je a uvidíte to nadšení. 

V noci nám mimozemšťani odnesli všechny starší hasiče a naším úkolem bylo je vysvobodit. To šlo 

jedině tak, že každý musel absolvovat jejich stezku. Tady se ukázalo, jak mrňouskové jsou nejvíc 

šikovní a stateční. Zato těm starším a největším zlobidlům ukápla i slzička. Nicméně jsme to všichni 

zvládli a kolegové byli vysvobozeni. 

Neděle začala vydatnou snídaní. Paní Pivoňková nám připravila palačinky a kakao  a u toho nesmělo 

chybět Déčko ☺. Potom přišly nějaké hry, ale ty moc nikoho nezajímaly, protože všichni mysleli 

jenom na oběd. Řízek prostě vyhrává nadevším ☺. 

Po odpočinku se týmy vydaly hledat poklad podle básničky za jejich úspěchy na soustředění. Poklad 

byl schován deset minut od startu, ale naši vytrvalci ho hledali  dvě hodiny. Proč to dělat jednoduše, 

když to jde složitě, že? ☺ 

Víkend s hasičátky byl opět nejlepší a už se těším na další strávený čas s nimi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za SDH Kateřina Medunová 

 

 

 

 

HASIČSKÝ PLES 

 

Jako každý rok nás čekala spousta schůzek, plánování a debat, než 

hasičský ples mohl vzniknout. Příprava je vždy náročná, jako na 

každou akci, ale výsledky jsou vždy naprosto famózní. 

Chceme vám všem poděkovat, že jste přišli v takovém hojném počtu. 

Pro nás je to čest a pochvala za to, co děláme. 

Doufáme, že jste si ples všichni užili tak naplno jako my hasiči. 

 

„Byla to naprostá pecka“ 

 

 

 

 

 

                 Za SDH Kateřina Medunová 
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 
 

bude  v pátek dne  22. května 2015 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 

 

 

LETNÍ TÁBOR V PODKRKONOŠÍ – HÁJEMSTVÍ  DNE 5. – 18. 7. 2015 

 

Na tábor vás zve Víkend, z. s. – organizátor táborů pro děti. 

Cesta do budoucnosti rok 2015. 

 

Stanový tábor pro děti 2.-9. tříd, cena Kč 3700,- + slevy. 

Přihlášky na: www.tabor.kuzelka.cz. 

Tel.: 777 980 009. 

 

Pojeď s námi užít si své prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tabor.kuzelka.cz/
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JARO NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

 

Děti v mateřské škole už zahájily jaro na zahradě s novými hrovými prvky. Těšíme se na nový plot, na 

ten starý už nemůžeme lézt, bojíme se, že na nás spadne :-)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozítko pro řidiče a 2 pasažéry     Tenisový trenažér                     Tenisový trenažér 

 

 

                                                                                                           

                                  Mgr. Ivana Mrštíková                        

                    ředitelka MŠ                        

 

VÍTÁNÍ JARA – PÁLENÍ ČARODĚJNIC  30. DUBNA 2015                          

 

I letos se můžeme těšit na společné setkání při pálení čarodějnic. 

Občerstvení se letos ujal kroužek rybářů, který obhospodařuje naše 

rybníky v Gruntu. Hranice však bude připravena stejně jako loni u 

hřiště za bývalou poštou. K poslechu, zábavě a případně i k tanci nám 

budou hrát manželé Jahelkovi. Pro děti zajistí obecní úřad tradiční 

špekáčky a pro všechny malý ohňostroj.  

 

 

 

Zveme všechny k návštěvě a příjemnému společnému posezení. 

   

                                                                                       Za kroužek rybářů Petr Kožešník, předseda 

                                                                                       Za obecní úřad Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

 

ZABEZPEČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Myslíme také na bezpečný provoz mateřské školy. Ve dnech 9. a 10. 4. bude ve školce instalováno 

bezpečnostní zařízení. Pracovníci mateřské školy budou vizuálně pomocí videozařízení kontrolovat 

všechny příchozí a teprve potom bude pomocí dálkového ovládání vchodu umožněn přístup všem 
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příchozím, tím bude zabráněno nekontrolovanému přístupu do mateřské školy. Zařízení namontuje 

firma Elektro Schejbal Kocbeře za cenu 22 377,- Kč. 

 

Vratislav Vopálka 

                                                                                                                          starosta obce  

 

 

VÝMĚNA OPLOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Po podrobnější prohlídce oplocení jsme zjistili, že stávající oplocení je již natolik stářím zničené 

(prorezlé), že je nutná rychlá výměna. Jde o bezpečnost zejména dětí, které zahradu školy užívají. Proto 

byla zveřejněna výzva na podání cenových nabídek a bude vybrána firma na zhotovení nového 

oplocení. 

 

Vratislav Vopálka 

                                                                                                                          starosta obce  

 

 

STAVBA PŘÍSTŘEŠKU NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Již v loňském roce jsme se zabývali záměrem postavit pro děti bezpečný přístřešek, který by děti 

chránil při hrách a odpočinku. V současné době je zpracováván projekt a těšíme se, že se stavba 

v letních měsících realizuje. 

 

Vratislav Vopálka 

                                   starosta obce  

 

REKONSTRUKCE CHODNÍKU VE STŘEDU OBCE. 

 

Na tuto akci se zpracovává projektová dokumentace. Získat všechny potřebné doklady není jednoduché 

a předpokládáme, že se po získání stavebního povolení pokusíme získat dotaci na tuto finančně 

náročnou akci. 

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

 

V současné době probíhá  posuzování komunikací podle důležitosti a stavebního stavu. Po odborném 

posouzení bude rozhodnuto, která komunikace bude nejdříve opravena.   

 

Vratislav Vopálka 

                                   starosta obce 

 

 

ZÓNA Z 9 

 

Jedná se o místo, kde dle územního plánu dojde k výstavbě rodinných domků. Příprava se velmi 

zkomplikovala z důvodů probíhajících církevních restitucí. Zastupitelstvo schválilo změnu územního 

plánu. Zatím probíhá jednání s představiteli církve o případném získání pozemků, se kterými bylo 
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počítáno. Ty byly ve správě pozemkového úřadu a v době tvorby územního plánu nám byl přislíben 

bezúplatný převod do majetku obce. Dnes je bohužel situace zcela jiná. Církev o pozemky požádala, 

budou jí vydány a my budeme muset po ukončení jednání s církví učinit důležitá rozhodnutí tak, aby 

příprava zóny Z 9 mohla pokračovat. 

                                                                                                            

Vratislav Vopálka 

                                                                                                                                                              starosta obce 

 

 

                                   

 

 

 

Pro hezčí obec 

 

Česká firma BESK,  výrobce betonových střešních tašek s 24 letou tradicí 

tímto podporuje stavitele ve vaší obci. 

 

 Pokud při objednávce uvedete kód obec 2015, získáte slevu 5% navíc ke stávající 

slevě, kterou nabízíme na základní tašku. 

 

Betonové tašky se vyrábějí ve dvou provedeních a 11 barevných odstínech. 

 

 BESK super (lesklá) cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červeno hnědá, břidlicově 

černá a černá. 

 BESK extra (matná) cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červeno hnědá, břidlicově 

černá. .   

 

Firma BESK je též schopna zajistit kvalitní a prověřené tesaře, pokrývače a klempíře z 

vašeho okolí, které provedou odbornou montáž se zárukou. 
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Více informací získáte na telefonech 603 783 273, 734 817 455 nebo na našich 

webových stránkách www.besk.cz 

 

 

BESK spol. s r. o. Praskačka 25 u Hradce Králové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Mgr. Ivana Mrštíková, Kateřina Medunová, Hana Dušková, JUDr. Zdeněk Horák . 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 

http://www.besk.cz/

