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KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI 

 

Nevím, kolik příspěvků do našeho zpravodaje získáme, a proto se pokusím připomenout ve zkratce 

dění  v oblasti kultury, sportu, akcí pro děti a pro širokou veřejnost.                                                              

 

V tomto se na dění podílí zejména naši hasiči, sportovci, rybáři, a také český svaz žen. Každoroční 

pálení čarodějnic proběhlo na hřišti za poštou s využitím  nového přístřešku. Občerstvení se ujali 

tentokrát naši rybáři. Ve večerních hodinách byl spuštěn malý, ale moc hezký ohňostroj a opět zahrála 

živá hudba k poslechu i tanci.  

 

V květnu jsme si připomněli výroční slavností u památníku na novém hřbitově, sedmdesáté výročí 

ukončení druhé světové války. Slavnosti se zúčastnilo mnoho významných hostů a společenských 

organizací. K památníku bylo položeno mnoho květinových darů. Pro občany byl připraven program, 

který probíhal celé odpoledne. Večer byl uspořádán slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby. 

Po té jsme vyslechli průvodní slovo k tak významnému výročí a za nádherných světelných efektů a 

krásné hudby byl spuštěn velký slavnostní ohňostroj, jemuž dělal nasvícenou kulisu náš kostel. 

Zejména průvodu se zúčastnil velký počet účastníků.  

 

Zajímavý je každoroční letní nohejbalový turnaj na antukovém hřišti za poštou. Naši neregistrovaní 

sportovci vždy zajistí dobrou organizaci turnajů, které spojí s odpoledním posezením při hudbě. Také je 

vždy zajištěno příjemné občerstvení. 

 

První letní taneční párty, kterou pořádali hasiči, si našla své příznivce. Zúčastnilo se třista návštěvníků . 

I tato akce proběhla bez větších problémů.  

 

Také loučení s prázdninami se za přispění členek svazu žen vydařila. Pro děti byly připraveny soutěže, 

ukázky canisterapie, cvičení bojových psů, také se mohly vyřádit ve skákacím hradu a asi poprvé si v 

hradišti užívat jízdu na velbloudu. Občerstvení děti dostaly zdarma. V podvečer pro rodiče a další 

návštěvníky zahrál k poslechu i tanci pan Chytráček se zpěvačkou Dášou Kloučkovou. 

 

 Další, velmi navštívenou akcí bylo již tradiční posvíceni na návsi, které opět připravili naši hasiči. 

Podílely se také členky svazu žen, ty upekly velké množství výborných posvícenských koláčků, po 

kterých se jen zaprášilo. Jde vždy o setkávání při dobrém jídle a pití. Nechybí ani hudební pobavení. 

 

Také kroužek rybářů, který se stará o rybníky v Gruntu, mimo svoji běžnou činnost, pořádá rybářské 

závody i pro veřejnost. 

 

V letošním roce ještě stihneme setkání důchodců ve Vlčkovicích a výroční vánoční koncert v našem 

kostele. 

 

 Chtěl bych zde vysoce ocenit práci všech, kteří všechny tyto aktivity připravují. Je to mnoho volného 

času, který je třeba přípravám věnovat. Proto budeme vždy rádi, když se najdou i nový zájemci o tuto 

práci. Snad si mohu dovolit poznámku, že obec dle potřeby pomáhá také finančně zajistit konání 
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popsaných akcí. Největší odměnou pro všechny pořadatele je hojná účast a zájem občanů. Věřím, že i 

v příštím roce se nám bude na tomto poli dařit. 

                                                                                              Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

 

CO SE PODAŘILO A CO NÁS V PŘÍŠTÍM ROCE ČEKÁ 

 

Dobrá zpráva je bezesporu ta, že investice do vodovodní sítě se v letošním roce ukázala jako velmi 

dobré řešení. Naše obec je nyní tak dobře zásobena pitnou vodou, že nemuselo docházet k žádným 

omezením v dodávce vody. Jistě bude stále potřeba zdokonalovat náš vodovod, ale dobrý základ je dán. 

 

V jarních měsících byla provedena náročná oprava zdiva společného hrobu u památníku na hřbitově. 

Mezi hrobem a hlavním pylonem byla položena nová pískovcová dlažba. Také hrob byl nově osázen 

dle návrhu pana Jankoviče, který se o zeleň v obci stará několik let. Na tuto opravu získala obec od 

královéhradeckého kraje finanční dar. 

 

V letních měsících byla provedena výměna špatného oplocení kolem mateřské školy. V suterénu školy 

došlo k položení nové dlažby, která nahradila staré linoleum. 

 

Sportovci společně s hasiči položili u budovy kabin novou drenáž. Ta se ukázala účinnou a budova 

začala znatelně vysychat. 

 

Také je třeba připomenout, že díky panu J.Hudokovi byla v novém přístřešku u kabin položena 

zámková dlažba. Materiál zakoupila obec a práce spojené s položením dlažby provedl nezištně, tedy 

zdarma, jmenovaný pan Hudok. Za tento počin mu patří velké poděkování. 

 

Všichni víme, že průčelí budovy nevypadalo moc vzhledně díky opadané omítce. Proto byla omítka na 

základě smlouvy o dílo s panem Petrem Kožešníkem opravena. 

 

V minulých dnech bylo dokončeno nové parkoviště u zdr.střediska. V okolí budovy se pohybuje 

poměrně velké množství vozidel a jejich nevhodným parkováním docházelo k neprůjezdnosti 

komunikace. Je třeba určité kázně a ohleduplnosti při parkování. Nové parkoviště, které je všem 

přístupné, situaci jistě zlepší. 

  

Průběžně probíhala letní údržba komunikací a zatravněných ploch. K tomu přispěla nová komunální 

technika. 

 

Po celý rok probíhá příprava na investice, které se týkají oprav chodníku a některých komunikací. Pro 

tyto záměry je nutno mít k dispozici potřebná stavební povolení. Ta jsou podmínkou, abychom mohli 

legálně stavět a opravovat. Nezbytná jsou také jako přílohy k žádostem o finanční dotace. Některé 

projekty už máme a na jiných se pracuje. Největší investicí bude v příštím roce rekonstrukce chodníku 

ve středu obce. O dalších komunikacích bude ještě obecní zastupitelstvo jednat. 

 

Také se těšíme na to, že přechody pro chodce v obci budou nasvíceny po celou noc stejně tak, jak je 

nasvíceno místo pro přecházení u hřbitova. I na tento záměr je zadáno projektové zpracování.  Chceme 
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nasvítit přechod u autobusových zastávek i u internátní školy. Přechody se nachází na komunikaci 

první třídy, která je v majetku královéhradeckého kraje. I pro tento záměr musíme mít souhlas všech 

institucí, kterých se stavební povolení týká. 

    

Rozpočet obce se připravuje a závěrem roku jej bude zastupitelstvo schvalovat. Zastupitelé 

budou jako vždy podávat své návrhy tak, aby se naše obec nadále rozvíjela a dobře se nám tu žilo.  

 
 

                 Vratislav Vopálka, starosta obce 
 

 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ OPĚT VE VLČKOVICÍCH V PODKRKONOŠÍ 

 

V pátek 20. listopadu 2015 od 18:00 hodin se koná setkání důchodců z obcí Choustníkova Hradiště, 

Vlčkovic v Podkrkonoší, Stanovic a Kuksu pořádané obecními úřady. Na tomto společném setkání 

vystoupí v kulturním sále ve Vlčkovicích v Podkrkonoší populární kapela 

          Veselá trojka Pavla Kršky 

Po zbytek večera a až do brzkého rána k tanci a poslechu zahraje skupina Dynamic agency. V průběhu večera bude     

pro důchodce připravena večeře. 

 

Autobus z Choustníkova Hradiště do Vlčkovic v Podkrkonoší bude odjíždět od obecního úřadu v 17:15 

hod. Návrat bude zajišťován tímto autobusem kyvadlově dle potřeby.  

 

Srdečně vás zveme a těšíme se, že společně strávíme příjemný večer. K účasti zveme také zastupitele 

obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Kuks.  

           

                                                        Vratislav Vopálka, starosta obce Choustníkovo Hradiště  

                  a     

Bohuslava Volfová, starostka obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

 

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

 

 Dne 12. prosince v sobotu se uskuteční již dvacátýpátý vánoční koncert. Je to tedy již čtvrt 

století, kdy se vytvořila tato novodobá tradice. Na našich koncertech vystoupilo mnoho amatérských 

umělců. Mezi vzácné hosty patřil bezesporu mistr Eduard Haken. V letošním roce tedy proběhne 

koncert jubilejní. Je potěšující, že koncertování probíhá v nepřetržité řadě již dvacet pět let. Letos 

vystoupí se svým pěveckým uměním nám již známý pěvecký sbor „Cantus“ z Jaroměře. Jako obvykle 

budou pozvánkou pozváni všichni občané z Choustníkova Hradiště i okolních obcí. Organizátorem je 

opět naše obec. Nelze zde opomenout tu skutečnost, že o přípravu se starají patrioti koncertů, manželé 

Láskovi. Budeme velmi rádi, když si najdete čas a přijdete si vážené hosty poslechnout. Koncert se 

koná na prahu vánočních svátků a zcela jistě přispěje ke krásné vánoční náladě. Těšíme se na hojnou 

účast věrných i nových posluchačů. 

Vratislav Vopálka, starosta obce 
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VÝBĚR VODNÉHO ZA 2. POLOLETÍ 2015 

 

Vážení odběratelé pitné vody, 
 

 dovolte, abychom vás touto formou upozornili, že do konce prosince 2015 bude probíhat 

výběr vodného za 2. pololetí 2015. Cena pitné vody pro toto období je Kč 20,-- za 1 m3. 
 

 Výběr vodného provede pověřená pracovnice paní Pavlína Kučerová, které jste jako odběratelé 

povinni umožnit přístup k vodoměru. 
 

 Pokud v této době z důvodu Vaší nepřítomnosti v objektu nebude  odečet vodoměru proveden, 

sdělte nám prosím stav vodoměru telefonicky na tel.: 499 692 942, mobil: 724 143 115 (může být i 

SMS) a nebo tel. pošta: 499 423 116 nebo e-mail: obec@choustnikovohradiste.cz, případně poštou 

a to do  15. prosince 2015. V tomto případě vodné uhradíte na základě faktury, kterou vám zašleme. 

Vodné můžete uhradit také hotově v kanceláři účetní na obecním úřadu (úhrada v hotovosti je možná 

do 15. prosince 2015). 
 

Předem vám děkujeme za spolupráci 

 

VÝBĚR MP ODPADY ZA 2. POLOLETÍ 2015 

 

Vážení občané, 

 

 dovolte, abychom Vás touto formou upozornili, že do konce října 2015  probíhal výběr 

poplatku MP odpady za 2. pololetí 2015. Výše poplatku na 2. pololetí 2015 je 320,- Kč. Poplatek 

můžete uhradit na poště (Partner II) v budově obecního úřadu.  

  

Žádáme poplatníky, aby dodržovali termíny plateb, abychom nemuseli používat  finanční 

sankce, které vyplývají z vyhlášek obce. 

 

 

Předem vám děkujeme za spolupráci. 

 

 

PLATBY V ROCE 2016 

 
Do konce března: 

Místní poplatek za psy 100,- 

                 

Do konce května:  

1/2 místní poplatek za odpady 320,-Kč  

(Chalupáři platí poplatek na celý rok.) 

 

Do konce června:  

Vodné 1. pol. roku 2016  
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Do konce října:  

2/2 místní poplatek za odpady 320,- Kč  

 

 

Do konce prosince:  

Vodné 2 pol. roku 2016 

 

 

 

 

HASIČSKÉ ZÁVODY „KONVIČKA“ 

 

Je již tradicí že i u nás v obci se konají hasičské závody. Výsledky, které zde týmy získají, se 

jako v málokteré vesnici započítávají do okresního kola požárního sportu. 

Děti byly dopoledne jako první. Soutěžilo se v požárním útoku, 

štafetě dvojic a štafetě 4x60m. Všechny disciplíny proběhly hladce a bez 

problémů, a proto jsme vyhlášení stihli v poledních hodinách. 

 Naše družstva z Choustníkova Hradiště se umístila na prvním místě. 

Nádherný výsledek na domácí půdě. 

 

 Při vyhodnocování jsme odměnili - nyní už dorostenky -  Markétu Čížkovou a Natku Vachkovou za 

výbornou reprezentaci naší obci v požárním sportu. Jelikož nemáme tým dorostenek, tak od příštího 

roku jsme tyto dvě jedničky „propůjčili“ našim kolegům z Hřibojed, aby holky nemusely s tímto 

sportem skončit. U nás ale nadále máme tým dorostenců, se kterými se nám blýská na republiku.  

  Po obědě na hřiště začala najíždět družstva chlapů a žen. Tyto týmy běhaly pouze požární útok, a to 

dvoukolově. Měli jsme zde i veterány, sousedy ze Žirče, kteří na svůj pokus použili mašinu za dob 

krále….:-). Po bouřlivém fandění, pískání a křičení je stroj „nezradil“ a vodu dotlačil až k terčům. 

Dalším úsměvným okamžikem bylo představování našich hradišťských ligových běžců. Zviditelnění se 

nikdo z kluků nevyhnul, Bláža se o to se ctí postaral. 

Z týmů žen vyhrály Mladé Buky a z mužů náš domácí top tým. Tudíž putovní pohár „konvička“ 

nám zůstal doma. Celý den nám k poslechu, večer i k tanci, hrál Pavel Lár. Těšíme se na další úspěšné 

a veselé hasičské závody. 
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Michal Potocký 

Jára Polášek 

Ondra Valášek 

Pepa Čížek 

Honza Seneta 

Honza Meduna 

Dan Petera 

Petr Slabý 

Petr Frait 

Míra Polášek 

Adam Hudok¨ 

Michal Mádle 

Milan Dvořák 

 

 

 

Za SDH Kateřina Medunová 

 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 

Jelikož letošní rok byl velice náročný na spoustu akcí, tak se nám bohužel nepodařilo pro děti 

v červnu uspořádat Dětský den. 

Nicméně jsme s obcí nespali na vavřínech a uskutečnili jsme místo Dětského dne rozloučení 

s prázdninami. 

Toto zábavné odpoledne bylo pojaté tak, aby bylo pro nás všechny.  Pro děti soutěže se 

spoustou dobrot a dárků, velbloud, na kterém se každý mohl svézt, na posilněnou byly langoše. 

Ostatní zúčastněné určitě zaujala ukázka výcviku psů 

Martina Siegra, který nám se svými rotvajlerkami předvedl 

neuvěřitelné kousky. A nejen on. Byli zde i další pejskaři, kteří 

nám vysvětlili pojem canisterapie a zároveň předvedli ukázku se 

svými psy. Zapojili i děti, které poznaly, že i bojový pořádný bafan 

může být mazel do postele. 

Nesmím zapomenout ani na 

„výstavu“ hradišťské techniky a domácích 

vozidel. Traktory, auta, motorky,…. Ohromný obdiv získalo každé vozidlo. 

Byla vyhlášena i soutěž „miss kára“, kde porotci byly děti. Bez překvapení a 

bez jakýchkoliv pochyb vyhrál supertraktor Martina Škopa. Pan Škop neodešel 

s prázdnou, za 1. místo dostal zlatou fidorku jako medaili. 

K hezkému večeru nám hráli pan Chytráček s Dášou.  

Prázdniny byly zakončeny a nyní přejeme dětem hodně úspěchů 

v novém školním roce. 

 

 Za SDH Kateřina Medunová 
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HŘIŠTĚ ZA POŠTOU 

 

Chtěl bych všem, kteří se podíleli na zvelebení areálu za poštou, poděkovat. A to konkrétně za to, že na 

brigády přišli a nejen že přišli, ale i pracovali. S pomocí vás všech jsme vybudovali domek na nářadí, 

který velice dobře slouží a odlehčil nám místnost, ve které se nyní daleko lépe "dýchá". Byla to dobře 

zvolená investice. S tím souvisí další mé poděkování adresované OÚ Choustníkovo Hradiště, zejména 

pak radě obce, která podpořila tento záměr a požadovanou finanční injekci schválila. Velké poděkování 

náleží také firmě DAROS Profi s.r.o., prostřednictvím šéfa firmy pana Holého jsme byli obdarováni 

materiálem v nemalé hodnotě. A v neposlední řadě i díky panu Vodičkovi za provedení střechy. 

Další pořádanou větší akcí byla pokládka zámkové dlažby v prostoru pergoly. Podařilo se dát "do 

kupy" pár odvážlivců, kteří se nebáli, že v letošních vedrech dostanou infarkt a s velkým, horkým 

nasazením jsme dílo dokončili. 

Je jen škoda, že se pod pergolou a přilehlém okolí pořádek udržuje s velkými obtížemi. Nejdříve jsem 

si myslel, že cedule upozorňující na udržování pořádku visí moc vysoko, ale tím to asi není 

(pochopitelně). Jsme tedy u toho. Problém je v nás a v hlavách těch, jež akce pořádají a mají je na 

starosti. Nejde jen o to, že v den akce je snaha, aby vše bylo ok., což se daří, protože podle reakcí 

účastníků a návštěvníků vím, že se jim v našem areálu líbí. Ale je to také o tom, jak to vypadá po 

skončení akce. S klidným svědomím mohu napsat hrůza. První den po akci se nepořádek dá ještě 

tolerovat, ale když se nic neděje den druhý, třetí a týden..... Sáhněme si všichni do svědomí a  udělejme 

vše proto, aby se situace kolem pořádku jenom zlepšovala. Předem děkuji za nás všechny. 

 Ještě bych rád uvedl na pravou míru pozici mé osoby v tomto spolku. Vůbec si nenárokuji dělat 

na hřišti nějakého policajta, či se snažit o dozor, ale za tu dobu, co se zde s několika málo jedinci 

angažujeme, vím, co je za tou naší snahou práce a úsilí (jednání, lítání, prošení o sponzorské dary a 

nemalé fyzické námahy). Proto mě nenechává chladným například již zmiňovaný nepořádek nebo 

nedodržování stanovených pravidel a při mé povaze to dávám na přetřes celé veřejnosti. To jen pro 

pořádek, proč já se vlastně "tak starám". 

 

 A teď z jiného soudku. Letos v měsících  květnu a září jsme uspořádali nohejbalové turnaje. 

Jednalo se již o jubilejní  10. ročníky.  Proto se určitě hodí si připomenout, kdo že turnaje začal a kdo 

má velkou zásluhu na tom, proč se daří držet tradici a  každý rok sehnat na turnaj tolik příznivců. Je to 

bývalá skupinka dobrovolníků v čele s Radkem Hlouškem a Martinkou Hakovou (Hlouškovou). Tímto 

tedy děkujeme rodině Hlouškových, panu Hakovi, panu Drábkovi, panu Pavelkovi, panu Horáčkovi st. 

 a těm všem okolo nich, kteří tento vláček dobře rozjeli. Nebylo jednoduché pokračovat ve stejném 

duchu, ale jak se zmiňuji níže, s pomocí dobré party se nám daří tento pomyslný vláček držet v kolejích 

a i tempo je myslím na úrovni. Doufám jen, že přijde doba, kdy si někdo z těchto šikovných lidí udělá 

více volného času a část toho času bude věnovat sportovním akcím. Určitě budou vítáni.  Tak ještě 

jednou děkujeme a hodně štěstí všem!                                                                                                       

Vrátím se k turnajům:  Z mého hlediska bylo vše v naprostém pořádku, a jak se stalo zvykem v 

posledních letech, tak i letos absolutorium a velký dík patří všem, kteří pomohli jak v květnu, tak v 

září. Letos však udělám výjimku. Slovo  

"děkuji" již nebude anonymní, ale pěkně nahlas zveřejňuji aktéry, bez nichž by to nešlo,  a to jsou: 

Drábková Monika, Drozdová Lucie, Holcová Lucka, Křížková Terka, Vaníčková Petra, Bláža Tomio, 

Mertlík Petr, Macek Oldřich, Čeliš Radek, Zelenye Dan, Křivohlávek Petr, Kožešník Petr, Horáček 

Michal, Horáček Petr, Pavelka Zbyněk. 
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Obdobné to je i se sponzory, protože bez nich je pořádání takovýchto akcí naprosto nemyslitelné. Díky 

patří Obecnímu úřadu Choustníkovo Hradiště, firmám: Pekárna Hradiště (Lično), Auto Qualt 

Choustníkovo Hradiště, Rýcholka s.r.o., Malus s.r.o., Daros profi, Olfin Car, Pension Doktor, Martin 

Sieger autodoprava, Kublex, Pivovar Krakonoš, Pavlis-Žaba, Seneta Vladimír. Další díky patří fyz. 

osobám: p.Elsner, p.Drábek. 

Omlouvám se těm, na které jsem snad zapomněl, určitě to nebyl úmysl. 

 Krátce ještě o hudební produkci, která byla na turnaji v září. Chtěli jsme, aby po dlouhých 

letech hudby reprodukční, byla hudba tzv. "živá". Nejen já, ale i mnoho dalších z nás je přesvědčeno, 

že se podařilo sehnat opravdu kvalitní a příjemnou skupinu, která svým skromným vystupováním 

předvedla moc pěkný koncert na profesionální úrovni a potěšila mnoho příznivců. I jim patří velký dík 

v čele s panem Zbyňkem Pavelkou, který hudbu sehnal a na náš turnaj ji pozval.                                     

                Jistě jste si také všimli, že jsme museli v polovině sezony trochu zaimprovizovat. Díky 

nějaké "dobré duši" jsme byli nuceni změnit způsob vydávání občerstvení. A jak je známo, vše zlé je 

pro něco dobré, nakonec je dané řešení velmi praktické a vaše účast je nadále na velice solidní úrovni. 

Tak tedy (ne)známý nepřející, i vám díky a zase zkuste něco vymyslet, výzvy nás posouvají blíže k 

našemu cíli. To jest: dobře se bavit se svými přáteli a duchaplně využívat své volné chvíle. 

 

 Závěrem bych chtěl tak trochu apelovat na naše občany a to bez rozdílu věku, pohlaví, či 

postavení. Náš sportovní areál je k dispozici pro všechny, kdo chtějí sportovat, či se nějakým 

způsobem na hřišti realizovat. Vstup je zdarma, stačí jen dodržovat pokyny osob k tomu určených 

a dodržovat pravidla slušného chování (nepřelézat, nepodlézat plot; neprovádět akceleraci 

různých vozidel na povrchu hřišť; užívat v co nejvyšší míře naše provizorní WC atd.)  

 

Douška: Viděli všichni naši zastupitelé, co se za rok změnilo na hřišti za poštou? A mají naši 

zastupitelé přehled o tom, co nás v tomto areálu nejvíce trápí? Vědí vůbec naši zastupitelé, kde 

naše hřiště je …? 

 

Jiří Hudok 

 

Z LOGOPEDICKÉ ŠKOLY 

 

Společně jsme v září zahájili již 9. školní rok ve škole v podobě, která vykrystalizovala od okamžiku 

přestěhování z Hořiček. 

Jako každý školní rok, i v tomto jsme do plánu práce 

začlenili řadu již osvědčených, tradičních akcí a 

projektů. Přesto ale paní učitelky a vychovatelky stále 

přicházejí i s novými nápady a náměty. Jednou takovou 

zdařilou akcí bylo zapojení školy do celorepublikového 

projektu „72 hodin“, kdy větší žáci s vyučujícími 

uklízeli trasu od školy k dětskému hřišti v obci. Ty 

menší pak prostor u školy a internátu. 

Uklizený prostor jsme si alespoň na jednom místě 

zkrášlili zasazením stromku ozdobné jablůňky. A 

abychom poznali, jak se stromky sází správně, vysvětlil 

a ukázal nám to odborník na slovo vzatý, pan Jankovič, 
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zahradní architekt. 

Byli jsme potěšeni, že se této naší akce zúčastnil také pan starosta Vopálka. 

A právě jemu chci na tomto místě velice poděkovat za jeho zájem o život a práci v naší škole. Po dvě 

volební období byl členem školské rady, kdy velmi často přispěl radou, podnětem, nápadem. Velice si 

vážím toho, že se o nás zajímá i nadále! 

I pro poslední dva měsíce kalendářního roku máme nachystánu řadu akcí, z nichž ta závěrečná je 

otevřena také vám, všem občanům obce – v pátek 18. prosince vás rádi přivítáme na naší tradiční 

vánoční výstavce.  

 

 

                                             Mgr.Věra Konečná 

 

 

ČTVRT STOLETÍ PŘEDVÁNOČNÍHO MUZICÍROVÁNÍ V NAŠEM KOSTELE POVÝŠENÍ 

SVATÉHO KŘÍŽE V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI 

 

Musím se přiznat k tomu, že jsem náš kostel dobře poznal až po roce 1989, kdy jsem opět 

svobodně mohl chodit do kostela, jak jsem do roku 1957 byl zvyklý. Měl jsem možnost poznat 

nevšední akustiku tohoto stánku Božího, zvláště tehdy, když si v něm pro sebe hrál pedagog hudební 

školy ve Dvoře Králové nad Labem Tomáš 

Mervart, absolvent varhanické konzervatoře. V té 

době jsem chodil do kostela se svým žákem Vítkem  

Havlíčkem, který projevil zájem o hraní na 

varhany. Tomáš Mervart přijal mou myšlenku, 

uspořádat v kostele veřejná vystoupení. Stejně jsem 

pochodil u královédvorského varhaníka profesora 

Josefa Židka. Ten k spoluúčasti pozval svoji dceru, 

tehdy sólistku olomoucké opery, Janu. Dařila se i 

vystoupení dalších hudebníků, např. Ing. Jana 

Nerudy, ale i dalších, jako profesora Václava 

Uhlíře, krajského organologa s trumpetistou 

Houdkem, pozvání přijal i královédvorský pěvecký sbor Záboj a celá rodina manželů – hudebníků 

Honigových, manželé Otrubovi, tehdy slečna Mádlová, houslistka.  



 
12 

Hradišťský zpravodaj 

 Jednou jsem požádal Tomáše Mervarta, zda bych za jeho doprovodu mohl zazpívat čtvrtou 

Biblickou píseň od Antonína Dvořáka. Při té příležitosti jsem si všiml, že vznikly v roce 1894. Před 

námi byl rok 1994, věděl jsem, že Eduard Haken tyto písně rád zpíval  a napadla mne myšlenka, pozvat 

ho k nám na koncert. Věděl jsem, že Mistr Haken vystupoval před časem s královédvorským Zábojem 

a varhaníkem profesorem Židkem. Od jednatelky Záboje paní Martincové jsem se dověděl adresu i 

telefon na Ed. Hakena. Napsal jsem prosbu o vystoupení ke stému výročí Biblických písní v našem 

kostele. Po té, co jsem se do Prahy dovolal, byla první otázka Ed. Hakena: „ Doprovázel by mne 

dvorský pan varhaník ?“  Moje odpověď byla souhlasná a koncert byl domluven. 

 V den koncertu jsem šel na parkoviště přivítat E. Hakena  a zastihl jsem ho, když vystupoval 

z auta se svojí dcerou Mařenkou. Doprovodil jsem ho do kostela na kůr, přivítali se s prof. Židkem a do 

začátku koncertu si jen povídali, nic nezkoušeli. Po zahájení koncertu a přivítání účinkujících i 

posluchačů /bylo jich 300!/ zahrál prof. Židek úvodní skladbu na varhany, Mistr Haken zazpíval pět 

Biblických písní, varhaník zahrál druhou skladbu, E. Haken zazpíval další pětici písní. Když 

k děkování umělci přecházeli k hlavnímu oltáři, museli se tísnící se posluchači rozestupovat a vytvořit 

uličku. Eduard Haken poděkoval za pozvání a projevil radost nad velkou účastí posluchačů. V tu dobu 

se vrátil prof. Židek na kůr k varhanám. Následovalo oznámení E. Hakena, že jako poděkování zazpívá 

na melodii z „Novosvětské“ Ant. Dvořáka píseň: Vlasti má, milená. Do ticha kostela zazněla ona 

krásná melodie a následoval mohutný potlesk. Nemějte mi za zlé, pro mne to je nezapomenutelná 

událost! Po koncertě následovalo posezení Ed. Hakena s pozvanými hosty v klubovně školy pro vadně 

mluvící. Že to bylo nevšední a příjemné setkání, není třeba zdůrazňovat. 

 Následovaly i další koncerty v našem kostele. Bylo toho hodně krásného a byli i mnozí 

mecenáši, kteří na koncertování finančně přispívali. Žel, náklady na koncertování stoupaly a nezbývalo 

než od letních koncertů upustit – pokračovalo se pouze v koncertech předvánočních. Přesto to byly 

krásné koncerty a podílelo se na nich mnoho sólistů i souborů. Jedním z nich byl opakovaně komorní 

sbor „Cantus“ z Jaroměře, který vystoupí na letošním, jubilejním, 25. Předvánočním koncertě. 

 Promiňte mi, prosím, moji osobní poznámku. Velice by mne těšilo, kdyby se nás na 

předvánočních koncertech scházelo více. Je to doba radostného očekávání, Vánoc, nejradostnějších 

svátků v roce. V tu dobu mají mít lidé k sobě blízko. Jubilejní předvánoční koncert se koná v sobotu 

12. prosince 2015 v 17:00 hodin. Účinkuje komorní pěvecký sbor „Cantus“ z Jaroměře. 

 Je však ještě jedna věc, která mi leží v hlavě. Je běžné, že po uskutečněném koncertě se 

v myšlenkách dostávám vpřed a přemýšlím, co za rok. Ale moje „mládí“ /bylo v srpnu 88!/, mi dělá 

starosti.  

 

Byl bych rád, kdyby se organizování předvánočních koncertů ujal někdo odpovídajícího věku. 

 Inu, ale co bude za rok i v budoucnu? 

 

 Děkuji za pochopení. 

 

Jan Láska 

BUDOVA BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

Jak jistě všichni víme, že se v naší obci nachází již několik let opuštěná budova bývalé základní školy. 

V několika předchozích letech i nyní je využívána pro různé účely. Cvičení psů, posilovna a také 

hudební zkušebna. Obecní úřad se stále zabývá otázkou, jak tuto budovu využít do budoucna. Tímto 

vás občany oslovujeme a prosíme o případné návrhy na využití této budovy.  Vaše myšlenky nám 
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mohou pomoci v rozhodování a třeba některá bude v budoucnu realizována.  Odpovědní lístek 

naleznete na poslední straně zpravodaje. Odstřihněte a vyplněný jej vhoďte do poštovní schránky 

obecního úřadu. Odpovědi mohou být anonymní.  

 

Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ („KOTLÍKOVÉ DOTACE“) 

z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

 

Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována 
fyzickým osobám  - majitelům rodinných domů - prostřednictvím královéhradeckého kraje 
z operačního programu životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího 
kotle na tuhá paliva za:  

• kotel na pevná paliva 

• tepelné čerpadlo 

• plynový kondenzační kotel  
 

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést: 
 

• instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV 
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla) 
 

• „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu  
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení 
dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – 
eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. 
zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, 
dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)  

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč,- 

 

Předpokládaná výše podpory: 

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše 

poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:  

• 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí 

• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle  
(uhlí + biomasa),  

• 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu 

  

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla 

Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.  

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí: 

Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), 

Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad 

Metují, Nový Bydžov. 

 

Způsobilé výdaje: 
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Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby 

bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného 
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy 

• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto 
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje 
tepla pro vytápění) 

• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a 
k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do 
trvalého provozu) 

• náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno 
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění 

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015). 

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese  http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové 

dotace“. 

 

NAŠE ŠKOLA VE CHVALKOVICÍCH 

 

Mám velikou radost z toho, že mi byla opět po dlouhé době dána příležitost přispět svým 

článkem do vašeho časopisu. Naše škola stále prochází vývojem a první výsledky jsou již vidět.  Také v 

letošním školním roce se zvyšuje počet žáků na naší škole, což nás opět velmi těší.  Před dvěma lety 

nás bylo 97 a v současnosti je nás již 121. Tento zájem o naši školu těší všechny učitele, vedení školy i 

ty, kteří se o děti starají ve volném čase či školní jídelně.  

Jsme také rádi, že naši práci kladně zhodnotila i školní inspekce, jejíž text je umístěný i na 

stránkách školy. Trochu neskromně mohu zhodnotit naši zprávu, která se skládá z mnoha částí 

výslednou známkou 1-. O škole se můžete informovat na našich webových stránkách nebo přímo u 

zdroje informací v naší škole. Využít také můžete dne otevřených dveří, kdy bude škola otevřena 

rodičům našich žáků stávajících i budoucích.  

Filozofie naší školy je postavena na následujících pilířích. Důraz klademe na slušné mezilidské 

vztahy, proto jsme se zapojili do projektu etické výchovy. V rámci těchto projektů pořádáme řadu 

aktivit pro rodiče i děti, které mají utužit kladné vztahy. Rovněž již proběhla řada školení pro samotné 

učitele. Zaměřujeme se na výuku přírodních věd a technických předmětů. Ve škole za tím účelem 

máme nově vybavené školní dílny, novou učebnu fyziky a také kroužek mladých techniků. Chceme, 

aby naše škola vychovávala mladé lidi, kterým není lhostejný stav okolí, ve kterém žijí. Za tímto 

účelem ve škole funguje projekt Ekoškola, na kterém se podílejí žáci. Protože jsme obklopeni počítači, 

tablety a chytrými telefony, snažíme se věnovat i rozvoji těchto technologií. Výuku počítačů 

zařazujeme do rozvrhu již od třetí třídy.  

Co se týká výuky, jsme nároční. Nejsme školou výběrovou a ani si na ni nehrajeme. Pracujeme 

s každým žákem, kterého nám rodiče svěří. Naši absolventi se dostávají na gymnázia i učební obory. 

Učíme a sami se učíme a děláme to, jak nejlépe dovedeme. Zároveň hledáme nové cesty, jak postup 

učení zkvalitnit a zefektivnit. Někdy uvízneme ve slepé uličce, ale i poznání, že něco nefunguje, je 

poznání. 
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Od října tohoto roku jsme ve školní jídelně zahájili vaření i pro veřejnost. Nemusím podotýkat, že 

školní stravování prošlo mnohými změnami oproti dávné minulosti. Snažíme se vařit zdravě, chutně a 

za přijatelnou cenu. Protože se chceme zlepšovat i v této oblasti, plánujeme v čase jarních prázdnin 

návštěvu jiné školní jídelny a také kurz vaření tradičních českých jídel v modernějším provedení od 

šéfkuchaře jedné z hradeckých restaurací. 

 

Bylo by toho více, co mám na srdci a o co bych se chtěl s vámi podělit. Ovšem musím dodržet 

předepsaný rozsah článku. Jeho závěrem bych vám rád popřál hezké Vánoce a v roce 2016 vše nejlepší. 

 

Mgr. Petr Hlava, ředitel 

 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 

 

Při likvidaci skla nedokládejte velké tabule mimo kontejner, takto odložené sklo je velice nebezpečné 

pro hrající si děti na dětském hřišti. Tabule rozbijte a sklo vhoďte do kontejnerů. Za pochopení děkuji. 

         Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2016 

 

Vím, že přání k blížícím se vánočním svátkům a k novému roku je předčasné. Ale další vydání našeho 

zpravodaje už letos nestihneme. Proto s naším přáním přicházíme už nyní. Ani snad nechceme, aby čas 

tak rychle ubíhal. Kdo se nejvíc těší, jsou děti a ty už dnes vědí, co si přejí pod vánočním stromkem 

najít. Tak alespoň máme ještě čas vánoční dárky pořídit. Za celé zastupitelstvo obce vám všem přeji 

klidný a úspěšný rok 2016.  

Obecní úřad 
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ODPOVĚDNÍ LÍSTEK  - NÁVRHY K VYUŽITÍ BUDOVY BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Kateřina Medunová,  Jiří Hudok, Jan Láska, Mgr. Věra Konečná.  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 


