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PŮL STOLETÍ OD ZALOŽENÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO VADNĚ MLUVÍCÍ 

 

Při čtení příspěvku ředitelky speciální školy Mgr. Konečné jsem si uvědomil, že před 50 lety, v roce 

1965, byla zásluhou tehdejší krajské inspektorky Marie Zámečníkové zřízena zdejší škola pro vadně 

mluvící, tehdy se zaměřením na děti koktavé. Uskutečnil se tak záměr Eduarda Veselého ředitele 

zvláštní školy ve Dvoře Králové nad Labem, který byl v té době také krajským logopédem. 

V logopedickém poradenství pracoval již od poloviny třicátých let. Ředitel Veselý mi nabídl možnost 

ujmout se vedení dvojtřídní speciální školy pro koktavé děti od září 1965. Tato dvojtřídní škola byla 

internátní a poskytovala pracovní příležitost následujícím zaměstnancům: 2 učitelé, 3 vychovatelky, 2 

noční vychovatelky, 2 kuchařky, 1 administrativní pracovník, 1 uklízečka a školník – topič. 

Východočeský KNV využil nabídky obce a koupil tehdy částečně uvolněný sousední domek, kam se 

přemístily obě třídy. V hlavní budově se tak mohla zřídit tělocvična. Později, po uvolnění celého 

domku a potřebných stavebních úpravách, se mohla škola rozšířit na pětitřídní. Po mém odchodu do 

důchodu v roce 1989, byla vedením školy pověřená PaedDr. Libuše Rejlová, do té doby učitelka školy. 

V červnu 2002 byl ustanoven ředitelem školy Mgr. J. Balcar. Koncept školy se postupně měnil až 

dostávajícího stavu. Jsme rádi, že v Hradišti máme stále speciální školu pro děti s vadami řeči. Je 

přínosem dětem, které takovou péči potřebují. 

P.S.: 

Od roku 1965 do roku 2002 bylo v péči speciální školy 1270 žáků z tehdejšího Východočeského kraje. 

 

Jan Láska 
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ V NAŠÍ OBCI 

I letos se 6. ledna ozýval tradiční zpěv Tří králů naší obcí. Tři skupinky dětí z logopedické školy již po 

několikáté pomáhaly farní charitě v prospěšné obci, jejíž výtěžek se rozdělí mezi ty nejpotřebnější. 

Chceme poděkovat všem, kteří otevřeli nejen své dveře, ale i srdce, a peněžním darem tak přispěli 

k chvályhodné akci. Děkujeme také za děti, které jste obdarovali mnohdy připravenými balíčky dobrot, 

na kterých si v podvečer pochutnávaly se svými kamarády. Děti vybraly 6. 495,- Kč. Na celém 

Královédvorsku se pak vybralo 276. 942,- Kč. Těší nás, že i tato akce se stává další tradicí v naší malé 

obci. 

                               P. Potocká a  M. Háková – vychovatelky z log. Školy, M. Lásková 

                                                                                                                                      

                     
 

                      PLATBY V ROCE 2016 

 

 

   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 2016  

 

          Do konce října:  

         2/2 místní poplatek za odpady 320,- Kč  

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2016 : 

 

 

Leden – 7., 14., 21., 28. 

Únor: - 4., 11., 18., 25. 

Březen – 3., 10., 17., 24., 31. 

Duben – 7., 14., 21., 28. 

Květen – 5., 19. 

Červen – 2., 16., 30. 

Červenec – 14., 28. 

Srpen – 11., 25. 
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Září – 8., 22. 

Říjen – 6., 13., 20., 27. 

Listopad – 3., 10., 17., 24. 

Prosinec – 1., 8., 15., 22., 29. 

 

 

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2016: 

 

 

Leden: 7. , 21. 

Únor: 4., 18. 

Březen: 3., 17., 31. 

Duben: 14., 28. 

Květen:12., 26. 

Červen: 9., 23. 

Červenec: 7., 21. 

Srpen: 4., 18. 

Září: 1., 15., 29. 

Říjen: 13., 27. 

Listopad: 10., 24. 

Prosinec: 8., 22 

 

700 LET OD NAROZENÍ OTCE VLASTI KARLA IV. A TAKÉ 700 LET OD PRVNÍ 

PÍSEMNÉ ZMÍNKY O NAŠEM HRADU HRADIŠTĚ A O OBCI HRADIŠTĚ, NESOUCÍ 

NÁZEV „CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ“ OD ROKU 1923. 

 

Už ani nevím, jak jsem přišel na to, že letošní rok je nějakým významným rokem 

pro naši obec. Před časem se mi dostala do ruky kniha vydaná v roce 1908 

německým pedagogickým sborem pod vedením 

německého učitele z Hradiště jménem Josef 

Borufka. Byla vydána jako pomůcka pro znalosti 

z vlastivědy pro německé školy. Později jsem se 

seznámil i s prací paní učitelky Mgr. Ivany 

Kwiecienové, ve které se zabývá historií naší obce, 

a později i s knihou „Hrady, zámky a tvrze 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ zpracované autorským kolektivem 

pod vedením Dr. Šimka. 

 Je pravda, že řada údajů je shodná, jen v německém spise bylo 

uvedeno přesné datum 10. ledna 1316 jako první písemná zmínka o 

Hradišti. Jak i z ostatních pramenů vyplývá, je to zmínka o tom, že „za 

vlády Jana Lucemburského byl postaven míšeňským šlechticem Půtou z Turgova, v blízkosti cesty 

vedoucí Trutnovským krajem k zemské hranici, hrad. Bylo pro něj vybráno strategicky výhodně 
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položené místo na vysokém ostrohu, kde již dříve stávalo staroslovanské hradiště“ – tolik citát 

z publikace Dr. Šimka. Zajímavou poznámkou je skutečnost uváděna německým autorem Borufkou. 

Vysvětluje původ německého názvu obce Hradiště: G r a d l i t. Odvolává se na staroslovanské slovo 

„gradsti“, co znamenalo „hraditi“, proto Němci použili „Gradlitz“. Zajímavé je dokládání přítomnosti 

Němců v našem kraji. Uvádí se skutečnost, že mnozí čeští panovníci zvali zemědělce z okolních zemí 

k osídlení krajiny s vyšší nadmořskou výškou, o kterou mezi Čechy nebyl velký zájem pro horší 

podmínky pro zemědělství. Současně lze konstatovat, že německý živel nebyl příliš přizpůsobivý, 

naopak dominující. Je to patrné na příkladu jména německého učitele Borufky. Po Půtovi z Míšenska 

se majitelé hradu i obce velmi střídali. Kromě Václava a Jana Krušinů z Lichtemburka to byl Heřman 

z Choustníka, který dal hrad přestavět, a v té době byl hrad označován jako „Heřmanův Choustník“. 

Podobně již kdysi Palacký navrhoval označovat naši obec „Hradištěm Choustníkovým“. Plnoprávným 

se název naší obce „Choustníkovo Hradiště“ stal až v roce 1923. Můj příspěvek nechce jmenovat 

všechny majitele hradu, těch byla celá řada. Přece jen se chci věnovat majitelům posledním, tj. 

Šporkům. Ač rodák z Německa, byl Jan Špork velitelem dragounů rakouské armády, která se zasloužila 

o první porážku Turků v Uhrách. Odměnou mu byl nejen šlechtický titul, ale i finanční odměna, za 

kterou koupil panství v Lysé n. L., Konojedy a Hradiště, na jehož opraveném hradu i s rodinou občas 

pobýval. Jeho synovi Františku Antonínovi se zalíbilo labské údolí nedaleko Hradiště. Tam dal postavit 

hospitál, zámek i lázeňské budovy – údajně zdejší lázně tehdy konkurovaly i Karlovým Varům. 

Hradišťský hrad se tehdy na čas stal sídlem řádových sester Celestýnek. Představenou byla dcera F. A. 

Šporka. Poté, co sestry hrad opustily, hrad chátral a stal se zdrojem stavebního materiálu pro mnohé 

hradišťské domy. Přece jen po potomcích rodiny Šporkovy máme v obci krásnou památku. Je jí pozdně 

barokní kostel Povýšení svatého Kříže s padesátimetrovou věží a 33 metrů dlouhou chrámovou lodí 

s nevšední akustikou. Byl postaven podle projektu stavitele Niederöckera v letech 1760-70. Na vesnici 

je to nebývale velký kostel, dodnes poutající pozornost. Již 25 let je místem pravidelných koncertů. 

Kromě kostela je v obci z té doby ještě jedna památka. Je to socha sv. Jana Nepomuckého z Braunovy 

školy. Na každém rohu trojbokého hranolu seděl jeden andělíček. Žel, zlomyslní zloději dva andělíčky 

ukradli, třetího zničili. Jak je patrné, u některých z nás chybí úcta k památkám a umění. Důkazem toho, 

že si už dříve občané Hradiště rodiny Šporkovy vážili, je krásná měděná busta hraběte F. A. Šporka, 

postavená v roce 1901 v parku na konci návsi. V roce 1999 byla zhotovena kovová replika originálu a 

po rekonstrukci podstavce znovu odhalena 2. října 1999 za přítomnosti mnoha místních občanů a 

zástupců Řádu sv. Huberta. Myslím, že i dnes máme být Šporkovým za mnohé vděčni a těšit se z toho, 

že velmi známý hospitál v Kuksu leží vlastně v katastru bývalého panství Hradiště. Inu, naše Hradiště 

je krásné! 

P. S.: 

Jako poznámku uvádím: V roce 1541 se Hradiště stalo městysem s právem konat dva trhy týdně a dva 

výroční trhy. V roce 1901 při odhalování pomníku F. A. Šporka měla obec 954 obyvatel, z toho 85 na 

Ferdinandově. V roce 1999 při odhalování renovovaného pomníku měla celkem 593 obyvatel, z toho 

31 bydlí na Ferdinandově. 

Jan Láska 
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor školství, kultury a sociálních věcí 

V rámci výkonu terénní sociální práce 

NABÍZÍME POMOC PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE VŠEM, KTEŘÍ JI 

POTŘEBUJÍ. 

 

Poskytujeme odborné poradenství a zprostředkujeme vhodné sociální služby osobám: 

- se zdravotním postižením 

- s duševním onemocněním 

- pečujícím o osobu závislou na péči jiné osoby 

- omezeným ve svéprávnosti 

- ohroženým sociálním vyloučením 

- žijícím rizikovým způsobem života 

- obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí 

- osobám ohroženým ztrátou přístřeší, s nejistým či neadekvátním bydlením 

- nezaměstnaným 

- s dluhovými problémy 

 

Jakou formou pomoc probíhá? 

Sociální pracovnice navštíví klienta v jeho přirozeném prostředí, vyhodnotí danou událost a poskytne 

následné základní nebo odborné sociální poradenství, příp. okamžitou intervenci, nebo zprostředkuje 

pomoc jiného pracovníka, úřadu nebo organizace. Součástí je také motivace klienta k řešení jeho 

materiálních, vztahových nebo sociálních problémů. 

 

Při návštěvách je důsledně dodržován etický kodex sociálního pracovníka, je respektována 

nedotknutelnost obydlí a důstojnost klienta. Je zachována povinnost mlčenlivosti o všech 

skutečnostech. 

Kontakt na sociální pracovnici: 

Miloslava Buřilová 

Sídlo pracoviště: Rooseveltova 749 (podlaží 2 – kancelář č. 207) 

       Dvůr Králové nad Labem 

Telefon: 499 318 279 

Mobil: 731 623 109 

burilova.miloslava@mudk.cz 

 

Bližší informace naleznete na webu města: 

www.mudk.cz/redakce/index.php?tree=241&lanG=cs&slozka=122686&tshowsit=&xuser 

 

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT! 

 

 

 

 

 

mailto:burilova.miloslava@mudk.cz
http://www.mudk.cz/redakce/index.php?tree=241&lanG=cs&slozka=122686&tshowsit=&xuser
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SETKÁNÍ HRADIŠŤANŮ A DALŠÍCH PŘÍCHOZÍCH PŘI TRADIČNÍM PÁLENÍ 

ČARODĚJNIC NA HŘÍŠTI 

 

Tak jako každý rok připravila obec spolu s SDH Ch. Hradiště pálení čarodějnic na hřišti. V podvečer se 

začali scházet děti i ostatní návštěvníci. Hasiči zajistili občerstvení, obecní úřad nápoje a špekáčky pro 

děti. Pro děti byly připraveny soutěže na ukrácení dlouhé chvíle. Těm se věnovaly členky Českého 

svazu žen. Členky svazu k této příležitosti napekly různé sladkosti, které za symbolické ceny 

prodávaly. To že byly sladkosti opravdu dobré, svědčí to, že na konci večera bylo 

vyprodáno. Po celý večer nás doprovázela hudební skupina pana Chytráčka se 

zpěvačkami Dášou Kloučkovou a paní Alenou Laubeovou. Poté co 

se sešeřilo, vystoupila skupina historického šermu Truvéři ze 

Dvora Králové, která předvedla zajímavou ohňovou shov. Po jejich 

vystoupení byl odpálen menší ohňostroj, který se velmi líbil. 

Následovalo zapálení velké hranice. Celému programu přihlíželi 

nadšení diváci, kteří jej odměnili potleskem. Pro odvážné děti 

připravili mladí hasiči stezku odvahy. Tu absolvovaly snad všechny 

přítomné děti s rodiči. Po cestě se odvážlivci setkali se strašidly a 

občas se ozval i pláč. To už byla veliká tma. Na konci tajemné stezky 

však byly děti odměněny a na strašení bylo brzy zapomenuto. Myslím, že 

se i letos tradiční pálení podařilo. Při dobré náladě se také jako vždy 

tančilo do pozdních hodin. Návštěvníků bylo mnoho, a to je vždy 

odměna pro ty, kteří takovéto akce připravují. 

                                                                                                                

Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

PIETNÍ PŘIPOMENUTÍ U PAMÁTNÍKU NA HŘBITOVĚ V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI 

 

V sobotu, 21. května 2016 si společně připomeneme 71. výročí ukončení druhé světové války a 

vítězství nad fašismem. Pokloníme se památce umučených vězňů, kteří padli při pochodu smrti, který 

naší obcí v únoru 1945 procházel. U jejich společného hrobu vzpomeneme na tuto hrůznou válečnou 

událost. Je to již čtrnácté setkání, kterého se účastní jako spoluorganizátoři představitelé a členové 

Klubu českého pohraničí. Svou účast v letošním roce potvrdil také předseda Senátu České republiky 

Milan Štěch. Přítomen bude také hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, který opět 

převzal nad slavností záštitu.  Pozváni byli velvyslanci zemí, jejichž občané ve společném hrobě 

spočinuli a také starostové okolních obcí. Své květinové dary položí k památníku mnohé organizace. 

Věřím, že i vy, občané naší obce, přijdete uctít památku vězňů pochovaných ve společném hrobě na 

našem hřbitově 

 

Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

 

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ NAPOJENÝCH NA KANALIZACI PRO 

VEŘEJNOU POTŘEBU V OBCI CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 

 

Stěžejním právním předpisem pro nakládání s vodami je v České republice zákon č.254/2001 Sb., o 

vodách (Vodní zákon), ve znění pozdějších novelizací. Vše, co souvisí s kanalizacemi a s vodovody, na 
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které je napojeno víc jak 50 osob, se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu (Zákon o VaK), v platném znění. 

Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Choustníkovo Hradiště byla vybudována jako 

jednotná, což znamená, že odvádí jednak vody splaškové a dále vody dešťové z komunikací, střech, 

zahrad, manipulačních ploch, ale i z pozemků mimo zástavbu obce. Na vypouštění odpadních vod z 

obecní kanalizace do vodoteče bylo vodoprávním úřadem vydáno Povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a v něm byly stanoveny limity znečištění, které musí obec Choustníkovo 

Hradiště jako vlastník kanalizace dodržovat. Dle platného znění zákona č.254/2001 Sb., o vodách, § 

125c odst. 1 a 4 je vypouštění odpadní vody, které je v rozporu s platným povolením k nakládání 

s vodami, správním deliktem a může za něj být vlastníkovi kanalizace, tedy obci Choustníkovo 

Hradiště, uložena pokuta až ve výši 5 mil. Kč. K tomu, aby měla obec vliv na to, co je do její 

kanalizace vypouštěno, a tím i na to, co vytéká z kanalizace do vodoteče, slouží Kanalizační řád. 

Kanalizační řád je dle zákona závazný dokument, který je schvalovaný vodoprávním úřadem, jak tomu 

je i v případě Kanalizačního řádu kanalizace v Choustníkově Hradišti. Účelem Kanalizačního řádu je 

stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace 

odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s 

vodohospodářskými právními normami – zejména Vodním zákonem a Zákonem o VaK tak, aby byly 

plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod 

povrchových. 

Důležité pasáže ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:  

„§ 2  Vymezení základních pojmů“ 

„odst. (5) Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, 

není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka 

státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž 

spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části 

budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství 

vlastníků.“ 

 „§ 18  Odvádění odpadních vod“ 

„odst. (1)   Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních 

vod z kanalizační přípojky do kanalizace.  

odst. (2)  Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství 

stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v 

místě a v rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných 

odpadních vod do kanalizace.  

 

 

odst. (3) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu 

vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního 

úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru 

znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.“  

 

Na základě výše uvedeného platí pro vlastníka každé nemovitosti napojené na kanalizaci v 

Choustníkově Hradišti následující základní pravidla a povinnosti: 

Do kanalizace vypouštěné odpadní vody musí být čištěny v čistícím zařízení tak, aby splňovaly 

podmínky stanovené Kanalizačním řádem. To v praxi znamená, že nelze vypouštět přímo bez čištění a 
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u každého napojeného objektu musí být čistící zařízení. Může jít o sestavu tříkomorového septiku 

s filtrem nebo o typovou domovní čistírnu odpadních vod. Samotný septik není ve většině případů 

schopen vyčistit odpadní vodu do požadované kvality (lze ověřit vyhotovením rozboru vody). 

Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustné míry znečištění do kanalizace vypouštěných odpadních 

vod. Dále je v něm uveden seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které tedy nesmějí být 

vypouštěny do kanalizace. Splnění těchto podmínek je prokazováno provedením rozborů vypouštěné 

odpadní vody, což je povinností producentů. Odběry provádí autorizovaný vzorkař na určených 

kontrolních místech a rozbory vzorků akreditovaná laboratoř. U bytové zástavby stačí odběr v četnosti 

1 ÷ 2x ročně a kontrolované ukazatele BSK5, CHSKcr a NL. Odběrným místem je buď kontrolní šachta 

na kanalizační přípojce, nebo výusť potrubí přípojky do kontrolní šachty na veřejné kanalizaci, nebo 

odtoková zóna DČOV. Výsledky rozborů předávají majitelé objektů průběžně provozovateli nebo 

vlastníkovi kanalizace. 

 

 

REVITALIZACE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 

Od loňského roku probíhá obnova školní zahrady mateřské školy. V létě 2015 o hlavních prázdninách 

došlo k úpravě pozemku kolem budovy mateřské školy a zdravotního střediska a celý pozemek byl 

nově oplocen firmou Josefa Mádla M-Plus, s. r. o. za celkovou cenu 129 629,- Kč Mateřská škola 

získala větší díl zahrady směrem do vesnice (k transformátoru), trochu se zmenšila zahrada u cesty 

kolem bytovek, aby se zlepšila průjezdnost komunikace před mateřskou školou. 

Na podzim 2015 dostala mateřská škola novou houpačku „Hnízdo“ a na jaře 2016 nám stejná firma 

REVO hřiště s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm vyrobila a nainstalovala zastínění a zakrytí pískoviště 

síťovinou SIO-LINE. Současně stavěla firma pana Líbala z Martínkovic nový velký zahradní altán v 

celkové ceně 162 199,50 Kč. 

Do poloviny června 2016 bude dokončena výsadba dřevin, kterou navrhl a bude realizovat pan Jan 

Jankovič z Červeného Kostelce. Na tuto výsadbu byla uzavřena smlouva za částku 94 245,- Kč. Na 

celkový výsledek obnovy školní zahrady vás všechny občany Choustníkova Hradiště, rodiče a přátele 

Mateřské školy Choustníkovo Hradiště zveme k návštěvě: 

 

27. května 2016 se uskuteční Den otevřených dveří a Zápis do MŠ Choustníkovo Hradiště 

17. června 2016 proběhne od 15 do 18 hodin Zahradní slavnost pro širokou veřejnost z obce 

ZVEME VÁS! 

Mgr. Mrštíková 
 

      1. Plná školka. Nemáme po celý rok žádné 

volné místo.  
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2. Výlet na Ferdinandov. Pěší výlet se uskutečnil 2x. V březnu jsme vyrazili do osady dívat se na 

bledulky, toto je fotografie z dubna výpravy za narciskami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Den Země. Každoroční úklid zahrady a okolí mateřské školy 
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4. Tvořivá keramika. Spolupráce škol v Choustníkově Hradišti - starší děti z MŠ v keramické dílně 

Speciální základní školy logopedické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Čarodějnice. Před odchodem na hřiště. Poděkování pro Jirku Hudoka a Radka Čeliše za pomoc. 
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JAK ROSTL ALTÁN U MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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ZÁPIS DO MŠ CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 

 
bude v pátek dne  27. května 2016 od 10 do 16 hod.                            

 

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). 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

v sobotu 11. června 2016 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 potravin       9:50 - 11:00 

 

U nakládky bude přítomen p. Vratislav Vopálka. 

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. 

 

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 prodejnou potravin ve středu obce. 
 

  

SVOZ ŽELEZA V OBCI 

 

Dne 29. května 2016 od 9:00 hodin uskuteční členové SDH sběr železa v naší obci. 

 

 

MIMOŘÁDNÝ VÝROČNÍ KONCERT 

 

 Při příležitosti připomenutí první zmíňky o existenci obce z roku 1316 se bude konat slavnostní 

koncert s průvodním slovem. Na něm vystoupí žáci Základní umělecké školy ze Dvora Králové. 

Koncert se bude konat v kostele Povýšení svatého kříže v sobotu 18. 6. 2016 v 16 hodin. Věříme 

v hojnou účast posluchačů. 
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K této příležitosti bude v podzimním období připraven kulturní program.                                                                                    

                                                                                                                Vratislav Vopálka, starosta obce  

 

PAMĚTNÍ MINCE 

 

K vzácné příležitosti sedmistého trvání naší obce vydal obecní úřad pamětní mince. Rada obce 

rozhodla, že tuto minci obdrží každý občan naší obce, včetně dětí, pro něž si minci vyzvednou rodiče. 

Mince budou k dispozici na poště, kde si je občané dle jmenného seznamu mohou postupně 

vyzvednout zdarma. S převzetím nemusíte spěchat, mincí je vyrobeno dostatek. 

                                                                                                                 Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ     

 

Naše obec za rok 2015 vytřídila 27,473 tun papíru, plastu, kovových obalů a kompozitních obalů. 

 

Vratislav Vopálka, starosta obce 

                                                     

 

 JEDNA Z REALIZOVANÝCH AKCÍ V LETOŠNÍM ROCE 

 

Investic do infrastruktury obce máme v plánu několik. Na některé máme k dispozici i stavební povolení 

a probíhají výběrová řízení. Půjde zejména o místní komunikace a vodovodní řad. Získat stavební 

povolení na jednotlivé akce je docela složitá, časově náročná záležitost. 

     V současné době se realizuje kvalitní sociální zařízení na hřišti. Obec po pečlivém výběru zakoupila 

nově vyrobené zařízení, které je zabudované do nového mobilního kontejneru. Jsou v něm umístěny 

WC pro ženy a muže, umyvadla, sprchové kouty, rozvody odpadů, vody a elektřiny.  Pro sociální 

zařízení byly zhotoveny betonové patky, na které bude v nejbližších dnech zařízení umístěno. Nyní se 

ještě dohotovuje vodovodní přípojka, kanalizace, která bude napojena na novou čistírnu odpadních vod. 

Po výstavbě ČOV bude spuštěn provoz pro běžné užívání. Přesnou částku ještě neznáme, avšak jen 

samotné sociální zařízení stálo 373.577,- Kč. Ještě neznáme náklady na stavbu ČOV. Po konečném 

součtu všech nákladů půjde o značnou částku. Jde nám všem o to, aby při všech sportovních a 

kulturních aktivitách na hřišti i v novém přístřešku bylo k dispozici potřebné sociální zázemí. Važme si 

i tohoto nového zařízení, jehož stavba stojí obec mnoho úsilí a také finančních prostředků.                                                                                                                       

                                                                                                                Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

 

HASIČI V OBCI 

 

Dospělým závodníkům letos sportovní sezóna začala už 11. 1. 2016 závodem v požárním útoku 

o pohár Tří království, kde si reprezentanti naší obce vyzkoušeli závod v mrazivých podmínkách, kde 

se se svým dobrým výkonem ve velké konkurenci neztratili. Dalším závodem v požárním útoku byl 

tradiční závod v Březhradě, kde opět 3. a 4. místem naši borci nezklamali a 23. 4. se zúčastnili velmi 

zajímavého závodu v Dašicích. V těchto měsících náš tým čeká spousta a spousta soutěží, ve kterých 

opět budou skvěle reprezentovat naši obec.  
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 Mladí hasiči se díky obětavé práci vedoucích Kateřiny Medunové a Jana Holce opět rozrostli o 

4 nejmenší (přípravkáře) děti od 

3 do 6 let a pod jejich vedením 

také nezaháleli a 13. 2. 2016 se 

zúčastnili 2. ročníku soutěže ve 

vázání uzlů, kterou pořádá naše 

SDH v kulturním domě naší 

obce a které se zúčastnilo 

mnoho dobrých závodníků.  

Umístili se v předních pozicích. 

Dále následovala 20. 2. soutěž 

ve Stolíně ve vázání uzlů, kde 

opět byli velmi úspěšní. Také se 

letos od začátku zapojili do 

českého poháru v běhu na 60 metrů s překážkami, kde první závod proběhl 19. – 20. 3. v Jablonci nad 

Nisou. V celorepublikové konkurenci se ukázalo, že je ještě stále na čem pracovat, ale výsledky jsou 

nadějné do budoucích závodů. 

 Dále se účastníme okresní soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami, tato první soutěž se konala 

v Malých Svatoňovicích dne 23. 4. 2016., kde 3. místo Viktorky Drábkové a 6. místo Tomáše Jahody 

v kategorii těch nejmenších dává velký příslib do budoucna. I ty nejmenší mají spousty soutěží před 

sebou. Touto cestou bych jim a jejim vedoucím 

popřál mnoho úspěchů.  

 Nejen sportovní činností obohacuje SDH 

život v naší obci, ale snaží se spolupořádat nebo 

pořádat různé akce pro širokou veřejnost, 

například hokejovým turnajem, na jehož 

organizaci se spolupodíleli naši členové. Dále 

jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který se 

konal 12. 3. 2016 opět v kulturním sále ve 

Vlčkovicích. Velice nás překvapil veliký zájem o 

tento ples. Lístky byly vyprodány během týdne. I 

přes potíže s muzikou, kdy půlka kapely 

onemocněla, byl ples úspěšný a ohlasy na něj kladné díky obětavé práci Petra Hlouška, Lídy a Roberta 

Pavlasových a Petra Vosátky. Dále pak naši členové s obcí a místním Svazem žen zorganizovali pálení 

čarodějnic, kde i přes zimu byla účast velká. Touto cestou bych rád poděkoval našim dorostencům pod 

vedením Katky Medunové a Jana Meduny za uspořádání stezky odvahy pro nejmenší. I nadále naši 

členové připravují nejen pro děti další zajímavé akce.  

  

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA 

 

V letošním roce zastupitelstvo obce rozhodlo investovat do svolávacího zařízení pro naši jednotku, aby 

jednotka byla více využívána Krajským operačním střediskem hasičského záchranného sboru. Tato 

investice již přinesla svoje ovoce v podobě tří výjezdů k menším požárům, při nichž konečně mohli 

členové výjezdové jednotky využít techniku, o kterou se pečlivě starají, a ukázat, že jsou schopní a 

připravení pomoci při mimořádných událostech. Dále byla do vybavení jednotky zakoupena motorová 
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pila a 4 členové proškoleni k používání pily, jíž se možnost jednotky rozrostla při pádech stromů. 

Členům výjezdové jednotky patří obzvláště velké poděkování, že jsou ochotni ve svém volném čase a 

zadarmo pomáhat ostatním, když jsou v nesnázích a za tímto účelem se účastnit dnes již velice 

náročných školení, aby jejich pomoct byla co nejvíce profesionální.  

 

Děkuju všem členům SDH za sportovní výsledky, které špičkově reprezentují obec a za přínos 

kulturního dění v naší obci. 

 

Jan Říha, velitel  

 

      

PRŮZKUM ZÁJMU O INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O DĚNÍ V OBCI 

 

Pro lepší informovanost občanů naší obce uvažujeme o poskytování důležitých informací formou 

textových zpráv. Pro případné spuštění uvedeného informačního systému potřebujeme znát zájem o 

tuto službu občanům. Jediné, co k tomu bude třeba, je poskytnout obecnímu úřadu číslo svého 

mobilního telefonu. Proto postačí označit na ústřižku (třeba s tímto článkem) slovo ano, zatím 

anonymně. Na základě provedeného průzkumu se rozhodneme, zda budeme tuto službu realizovat. 

Lístky postačí vložit do poštovní schránky na obecním úřadu. Můžete je vkládat ihned po obdržení 

výtisku zpravodaje po dobu jednoho kalendářního měsíce.                                                                                                               

Vratislav Vopálka, starosta obce 

 

 

 

Zde uveďte souhlas nebo nesouhlas s informačním sms systémem, odstřihněte a vložte do schránky 

obecního úřadu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO/NE 
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    „Život si nekoupí nikdo, však užívat ho může každý“ 

Autorem citátu je Titus Lucretius Carus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Jan Láska, Mgr. Iva Mrštíková, Jan Říha, Pavlína Potocká, Martina Háková, Marie Lásková  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 


