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Hradišťský 

Zpravodaj 
 

vánoční vydání - prosinec 2002 

 

 

Pozdrav občanům 
 

Dovolte mi, abych pozdravil všechny spoluobčany a čtenáře našeho 

Zpravodaje.  

 

 Končí rok 2002 a obvykle hodnotíme, co se nám v uplynulém období 

podařilo nebo naopak. Celý rok byl naplněn prací a pro obecní úřad zejména 

jeho druhá polovina. Prošli jsme volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, do Senátu Parlamentu České republiky a volbami do 

zastupitelstva obce. Mnoho administrativní práce si vyžádaly změny ve 

školství, při kterých dochází ke zrušení organizačních složek obce Základní 

škola, Mateřská škola a Školní jídelna, Choustníkovo Hradiště a od 1. 1. 

2003 vzniká nová příspěvková organizace Základní škola, Choustníkovo 

Hradiště, okres Trutnov. Zároveň se však nezastavila ani ostatní činnost v 

obci a mimo jiné byla provedena výstavba vodovodu v části obce „Grunt“.  

 

Není možné popsat celoroční práci či dokonce práci za celé volební 

období v několika větách. Chci však připomenout, že všichni členové 

zastupitelstva pracovali pro naši obec dle svých možností a sil. Jsem 

přesvědčen, že se nám i s relativně malým rozpočtem obce podařilo při 

uvážlivém rozhodování dosáhnout dobrých výsledků.  

 

 Po letošním zrušení okresních úřadů si všichni budeme zvykat na nové 

členění státní správy. I pro nás je mnoho věcí opět nových a musíme se 

rychle naučit v nových podmínkách pracovat. Tak jako dosud jsme připraveni 

našim spoluobčanům dle našich možností pomáhat. Samozřejmě neopomeneme 

řešit běžné potřeby obce a zajistíme vše potřebné ke spokojenosti našich 

občanů a k rozvoji naší obce. 

 

 Věřím, že v novém roce nebudeme zapomínat na dobré mezilidské vztahy, 

porozumění a vzájemnou toleranci, neboť ty jsou podmínkou pro snadnější 

překonávání potíží a problémů, které dnešní život přináší.  

 

 Dovolte mi využít této příležitosti a popřát Vám příjemné prožití 

Vánočních svátků, při kterých, jak doufám, si dopřejete trochu klidu a 

pohody obklopeni Vašimi blízkými.   

 

 Vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2003 Vám přeje starosta Vaší obce 

 

 

 

 

         Vratislav Vopálka 
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Informace o volbách do zastupitelstev obcí 
 

 Ve dnech 1. a 2. listopadu 2003 se konaly v kulturní místnosti 

obecního domu čp. 79 volby do zastupitelstev obcí. Voleb se zúčastnilo 190 

oprávněných voličů tj. 41,5 % z celkového počtu voličů v obci Choustníkovo 

Hradiště. 

 

 Dne 13. listopadu 2002 se konalo první zasedání zastupitelstva obce, 

na kterém byl zvolen starosta, místostarosta, rada obce, finanční a 

kontrolní výbor obce. 

 

 

 

Nové Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště 
 

Vratislav Vopálka, starosta obce 

Jana Baudyšová, místostarostka obce 

Karel Korunka, člen rady obce 

Jaroslav Hloušek, člen rady obce 

Zbyněk Šmíd, člen rady obce 

 

Ing. Antonín Krobot 

MUDr. Jiří Záplata, předseda finančního výboru 

Jiří Zechovský, předseda kontrolního výboru 

Libor Meduna 

Pavlína Potocká 

Marie Blažková 

Jaroslav Dvořák 

Jiří Hudok 

Marek Vávra 

MUDr. Lubomír Jadrný 
  

 Všem členům zastupitelstva přejeme mnoho sil, trpělivosti a pevných 

nervů po celé volební období. 

 

 

 

Shrnutí uplynulého volebního období 1998 - 2002 
 
Volební program byl formulován do 14 bodů, z nichž byly nejvýznamnější: 

 

 V rámci přípravy na plynofikaci bylo ustanoveno „Sdružení obcí Kuks, 

Stanovice, Vlčkovice v Podkrkonoší a Choustníkovo Hradiště“. Trasa 

plynovodu je stanovena; uskutečnila se i jednání s majiteli pozemků. Nelze 

než konstatovat, že stavební úřad vyžaduje mnoho dalších doplňků pro 

jednotlivé doklady a těžko lze říct, zda jde o nepřiměřeně byrokratický 

postup nebo oprávněné požadavky. V sousedním okrese postupují rozhodující 

orgány pružněji. 

 

 Rekonstrukce rozvodné elektrovodní sítě se uskutečnila v roce 2001 a 

zahrnula zřízení kabelového rozvodu jak v ulici „Kohoutovské“, tak i 

v ulici „Jaroměřské“ a ve středu obce. VČE požadovala od obce finanční 

příspěvek Kč 200 000,--, který zastupitelstvo obce schválilo. VČE spolu se 

zcela novým vedením vyměnila i všechny potřebné sloupy za betonové. 
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 V souvislosti s tím byla provedena i celková rekonstrukce veřejného 

osvětlení v celkové ceně Kč 200 000,--. Na tuto akci obdržela obec dotaci 

ve výši Kč 60 000,--. (Mnohá svítidla byla doplněna podle návrhů obyvatel.) 

 Nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejnákladnější byla akce na rozšíření 

a obnovu vodovodních řadů v obci. Postupně se uskutečnily následující práce: 

Dokončení jímání, vodojemu a veškerých přípojek na Ferdinandově (včetně 

kolaudace celého díla pro Ferdinandov), prodloužení vodovodního řadu od 

Senetových k poště a pensionu „U Milana“ a prodloužení vodovodního řadu 

k Pištovým a provedení rekonstrukce jímání pod Kocbeří. Poslední 

uskutečněná akce na místním vodovodu se uskutečnila v letošním roce v 

„Gruntu“ za cca Kč 900 000,--. Dotace získané na akce spojené s obecními 

vodovodními řady činily celkem Kč 765 000,--. 

 

 Minulý volební program obsahoval úkol dokončit postupnou rekonstrukci 

budovy čp. 79 „staré mateřské školy“ vybudováním tří obecních bytů a 

vhodných prostor pro kulturně společenskou činnost. Na vybudování bytů v 1. 

poschodí obec obdržela dotaci v částce Kč 960 000,-- a na kulturní sál 

v přízemí Kč 200 000,--. Celkové náklady na práce spojené s rekonstrukcí 

činí 3 350 000,-- (včetně dotace). V letošním roce byl ke kulturnímu sálu 

vybudován chodník za cca Kč 69 000,--. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že 

tuto společenskou místnost bude možné pro účely obecního úřadu a sdružení 

občanů v obci využívat zdarma. Ostatním zájemcům je propůjčována za 

poplatek Kč 50,-- za 1 hodinu. 

 

V 8. bodu našeho volebního programu byl vytčen úkol zjistit a 

zajistit možnosti likvidace komunálního i jiného odpadu v souladu se 

zákonem č. 125/1993 Sb. Domovní odpad se odváží 1x týdně (nebo 1x za 14 dní 

v létě). Postupně se vžilo užívání nádob na tříděný odpad u prodejny 

Jednoty, s. p. a u bytovek. Jde o kontejnery na sklo a plastové hmoty. 

Kromě toho bylo zavedeno shromažďování a odvoz nebezpečného odpadu 1 x za 

rok. V letošním roce se již tato akce konala v jednom roce 2x. Celkem se 

v roce 2001 shromáždilo a bylo odvezeno: 1560 kg skla, 600 kg plastů a 2260 

kg nebezpečných odpadů. Letošní souhrnné údaje zatím nejsou k dispozici. 

 

 Šestý bod volebního programu věnuje pozornost zdravotní péči. Ke 

změně došlo v osobě praktického lékaře. MUDr. Kubíčka nahradil soukromý 

praktický lékař MUDr. Topolský. I když ordinuje 2x týdně, je možno 

konstatovat celkovou spokojenost. Nadále funguje ordinace dětského a 

zubního lékaře. 

 

 V mateřské škole byla po odchodu do invalidního důchodu ředitelky M. 

Ditrichové na místo ředitelky na základě konkurzního řízení jmenována 

dosavadní učitelka paní Hana Pištová. Obecní úřad věnuje pozornost mateřské 

škole a vybavuje ji učebními pomůckami a dalším vhodným vybavením. 

 

 Základní škola byla vybrána do první vlny zavádění internetu do škol. 

Bylo třeba zřídit a zařídit počítačovou učebnu (hodnota zařízení cca Kč 400 

000,--). Na náklady obce byly zabezpečeny rozvody elektřiny, stolky a další 

nábytek v celkové ceně cca Kč 80 000,--. 

 

Pod bodem 12 volebního programu je stanoven úkol podporovat aktivní 

spolky a organizace. Je třeba připomenout aktivní pomoc členů hasičského 

sboru při odstraňování následků povodní ve Dvoře Králové n. L. a v nedávné 

době v Žalhosticích u Litoměřic. Za pohotovou a nezištnou pomoc si zaslouží 

všichni zúčastnění pochvalu i upřímné poděkování. Za svědomitou práci patří 

poděkování zvláště současnému veliteli panu Liborovi Medunovi.  

 

 Obecní úřad uspořádal pro obec Žalhostice veřejnou sbírku na 

odstraňování povodňových škod, jejíž celkový výtěžek ve výši 14 170,-- byl 

předán osobně do rukou starostky obce. Při této příležitosti byl předán i 



 4 

dar obecního úřadu ve výši Kč 5000,-- a dar společnosti Rýcholka, s. r. o. 

ve výši Kč 10 000,--. 

 

 Aktivitu místních rybářů oceňuje obecní úřad pravidelným ročním 

příplatkem na zarybnění rybníků ve výši cca Kč 10 000,--. 

 

 Pochvalu si zaslouží i sbor pro občanské záležitosti, který mimo jiné 

pořádá pravidelné vítání občánků a oslavy jubilantů.  

 

 Ve věci péče o památky a místní prostranství bylo v roce 1999 

rozhodnuto o celkové opravě pomníku hraběte F. H. Sporcka. Originál busty 

byl nahrazen kopií a originál byl umístěn na obecním úřadu. Pozornost 

vzbudil nález pamětní schránky a dokladů v ní nalezených. Potěšitelný byl 

zájem občanů nejen o slavnostní ukládání nových dokumentů, ale i o 

slavnostní znovuodhalení pomníku. Účast 150 našich občanů si vysloužila 

uznání řady čestných hostů. Byl to krásný důkaz toho, že dnešním 

„hradišťákům“ Hradiště už zcela přirostlo k srdci. Současně byla provedena 

i obnova sochy sv. Jana Nepomuckého u pensionu „Doctor“. Obě práce provedl 

sochařský ateliér akademického sochaře Kašpara. Celkový náklad činil      

Kč 117 000,-- (obec obdržela dotaci v částce Kč 67 000,--). 

  

Do příštího volebního období zůstává nedokončena akce: úprava hlavní 

části starého hřbitova. Zatím si akce vyžádala náklady v částce cca         

Kč 120 000,-- a podíleli se na ní i chlapci z Husova domu se svými 

vychovateli, pan Kröner, a společnost Houfek a MALUS, s. r. o. Zachovalé 

náhrobky byly sestaveny u severní zdi, ostatní kamenné části odveze 

společnost KOKAM, s. r . o. Je třeba konstatovat, že se ani nepředpokládalo, 

jak náročná tato práce bude. Prostor bude zachován jako travnatá plocha - 

místo posledního odpočinku našich předchůdců. Zborcené a popadané náhrobky 

byly překážkou v údržbě. 

 

V letošním roce bylo započato s realizací dětského hřiště, které bylo 

financováno z výnosu z prodeje akcií České spořitelny, a. s. Na jeho 

dokončení budeme pracovat i v příštím roce. 

 

 Volební období vyjádřené ve financích vypadá následovně: 

 

Rok Výdaje celkem  Příjmy celkem  Zůstatek účtu 

============================================================== 

 

1998 Kč 2 849 781,20 Kč 4 807 827,47 Kč 1 742 303,65    

-------------------------------------------------------------- 

1999 Kč 7 663 829,78 Kč 8 575 214,08 Kč   695 641,68 

-------------------------------------------------------------- 

2000 Kč 4 106 366,20 Kč 4 196 050,87 Kč   785 326,35 

-------------------------------------------------------------- 

2001 Kč 3 900 763,90 Kč 5 031 958,78 Kč 1 916 521,23 

============================================================== 

 

 

 

Volební program sdružení nezávislých kandidátů 

„Hradiště“ na období 2002 - 2006 
 

Všem občanům obce Choustníkovo Hradiště, předkládáme tento zavazující 

volební program na období let 2002 až 2006. Náš předešlý volební program se 

nám podařilo nejen splnit ale v mnohém i překročit. Jednotlivé body 

programu byly vytyčeny kandidáty a příznivci Sdružení nezávislých kandidátů 

„Hradiště“ a jeví se nejen jako reálné, ale i prospěšné pro celou obec.    

V novém zastupitelstvu obce jsou nejen zkušení členové předchozího 

zastupitelstva obce a rady obce, ale i zástupci mladé generace a žen. 
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Všichni nabízejí svoje služby občanům Choustníkova Hradiště nezištně a s 

odhodláním přispět k dalšímu rozkvětu naší obce. 

Ve volebním období 2002 - 2006 chceme: 

 

1. Věnovat zvýšenou pozornost opravám a údržbám komunikací ve všech 

částech obce a postupně provádět obnovu povrchů vozovek. Kritický stav 

komunikace je v části obce Grunt a jeho řešení je pro nás prioritou. 

 

2. Věnovat stálou pozornost vodovodnímu řadu a postupně provést 

vyčištění vodojemů. V lokalitě za „Láskovými“ provést rekonstrukci a 

prodloužení vodovodního řadu, které povede k posílení jeho kapacity. Během 

tohoto volebního období vybudovat další vodojem u stávajícího vodojemu „U 

Müllerů“. 

 

3. Vybavit postupně obecní budovy čistírnami odpadních vod tak, jak to 

vyžaduje zákon o vodách a to do konce roku 2007. Vybudovat kanalizační 

potrubí, které bude odvádět vyčištěné odpadní vody z části ulice 

„Kouhoutovská“ a z nové výstavby. Dle finančních možností obce přispívat 

občanům na vybudování domovních čistíren odpadních vod. 

 

4. Podporovat výstavbu nových rodinných domů. 

 

5. V rámci Zájmového sdružení obcí pro plynofikaci Kuks, Stanovice, 

Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště pokračovat v činnostech pro 

zavedení plynu do obce. 

 

6. Jednat se správcem toků, které protékají obcí a usilovat o zlepšení 

stavu břehů a koryt.  

 

7. Podporovat podnikatelskou činnost v obci ve všech oblastech podnikání, 

která bude přínosem pro obec. 

 

8. Pečovat o zeleň v obci a postupně provádět obnovu přestárlých dřevin 

v obci (javory a kaštany). 

 

9. Dále pokračovat v podporování činnosti základní školy, modernizovat 

její vybavení vhodnými technickými pomůckami a obdobně pečovat i o 

mateřskou školu a školní jídelnu. Usilovat o zachování počtu tříd ve škole, 

získávat žáky z okolních obcí a stejně tak postupovat i u mateřské školy. 

 

10. Věnovat pozornost kvalitní zdravotní péči a vytvářet pro lékařskou 

praxi příznivé podmínky. 

 

11. Na úseku sociální péče věnovat pozornost pomoci důchodcům (stravování) 

a individuálně řešit jejich potřeby a problémy. 

 

12. Pokračovat ve spolupráci s Technickými službami ve Dvoře Králové n. L. 

a Ladislavem Rundem, Jaroměř v odvozu a likvidaci nebezpečných a tříděných 

odpadů. Obecní úřad bude dbát o ochranu životního prostředí v obci a 

zajistí důslednější dodržování zákona o odpadech. 

 

13. Podporovat aktivní spolky a organizace v obci, podněcovat veřejně 

prospěšnou občanskou aktivitu a organizovat kulturní akce. 

 

14. Pokračovat ve vydávání „Hradišťského zpravodaje“ i s „historickou 

rubrikou“ pro lepší seznámení s dějinami naší obce. 

 

15. Věnovat pozornost stavu obecních budov. Provádět jejich základní 

údržbu. (Provést opravu střešní krytiny na budově základní školy.) 

 

16. Dokončit stavební úpravy obecního domu čp. 79. 
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Příspěvková organizace - základní škola 
 

Vážení občané,  

 

jistě jste zaznamenali, že školství v celé České republice prochází 

neustálými změnami, které se samozřejmě dotýkají i naší základní školy, 

školní jídelny a mateřské školy. 

 

 Do konce roku 2002 má naše základní škola, mateřská škola a školní 

jídelna statut organizačních složek obce, což znamená, že jsou jakýmisi 

vyčleněnými součástmi obce a hospodaří pod jejím jménem a v rámci jejího 

rozpočtu. Od 1. 1. 2003 vlivem novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství je Obec Choustníkovo Hradiště stejně jako 

všechny ostatní obce povinna transformovat současné organizační složky obce 

na příspěvkovou organizaci. 

 

 Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 25. září 2002 usneslo, že 

příspěvková organizace s názvem Základní škola, Choustníkovo Hradiště, 

okres Trutnov bude zřízena sloučením všech našich současných organizačních 

složek obce a zároveň přijme jako svou součást i Mateřskou školu se školní 

jídelnou mateřské školy ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. Ředitelkou takto 

vzniklé příspěvkové organizace byla radou obce jmenována současná ředitelka 

základní školy paní Mgr. Iljana Durecová. 

 

 Tato změna z pohledu Vás jako rodičů dětí, které do našich školských 

zařízení docházejí, nebude mít žádný negativní vliv na další řádný provoz 

školy, školky nebo jídelny. Změní se pouze forma financování, kdy 

příspěvková organizace bude dostávat od obce dotaci na provoz (Obec 

Vlčkovice v Pokrkonoší samozřejmě finančně zajistí provoz své mateřské 

školy) a dotaci na mzdové prostředky obdržíme od Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje. S takto poskytnutými prostředky pak už bude 

příspěvková organizace hospodařit sama a bude vést své účetnictví; 

samozřejmě že pod bedlivým a soustavným dozorem zřizovatele, kterým je Obec 

Choustníkovo Hradiště. Zřizovatel má právo jmenovat a odvolávat ředitelku 

příspěvkové organizace, nicméně vnitřní struktura tohoto subjektu je již 

plně v kompetenci paní ředitelky, která všechny své kroky bude s obecním 

úřadem konzultovat. 

 

 Samotné zřízení příspěvkové organizace nám dalo nemálo práce, která 

trvala bezmála čtyři měsíce. Ujišťujeme Vás, že všechna naše rozhodnutí 

byla pečlivě zvážena a doufáme, že jsme v této situaci zvolili organizačně 

a finančně optimální řešení. Jsme si vědomi toho, že samotným zřízením 

příspěvkové organizace naše práce ani zdaleka nekončí a samotný její provoz 

ukáže ještě mnoho oblastí, které bude třeba dořešit a na kterých strávíme 

nemálo hodin času. Uvědomujeme si, že školství je jedním z pilířů obecního 

života a uděláme vše pro jeho podporu a rozvoj. Dovolujeme si od Vás 

očekávat vstřícnost, pochopení a pomoc při řešení případných potíží, 

protože existence příspěvkové organizace je pro nás něco nového a všichni 

se budeme učit v ní a s ní pracovat. 

 

 
  

Výlet do Litoměřic 
 

 Dne 28. září 2002 uspořádal obecní úřad tak jako každý rok tradiční 

zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic. I v letošním roce byl 

dostatek zájemců (zahrádkářů), kteří měli chuť, zajet se na výstavu podívat. 

 

 Během cesty bylo možné sledovat místa, která byla zasažena povodní a 

na vlastní oči se přesvědčit, jaké škody povodeň způsobila. Litoměřice 
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povodní přímo zasaženy nebyly a tak výstava probíhala bez omezení jako 

obvykle. Protože tato populární výstava je zvláště pro zahrádkáře zajímavá 

a svým rozsahem se dá pohodlně v průběhu jednoho dne shlédnout, věřím, že 

příští rok opět do Litoměřic pojedeme. 

 

 

Poděkování 
 

Obecní úřad v Choustníkově Hradišti děkuje všem dobrovolníkům, kteří 

se zúčastnili výjezdu do obce Žalhostice u Litoměřic, kde se ve dnech 30. 8. 

až 1. 9. 2002 podíleli na odstraňování povodňových škod.   

 

Poděkování patří těmto občanům: 

 

Libor Meduna 

Petr Slabý 

Pavel Vaníček 

Martin Škop 

Jiří Škop ml. 

Oldřich Macek 

Jaromír Roubal 

Lubomír Čížek 

Petr Kožešník st. 

 

 

Setkání důchodců ve Vlčkovicích v Podkrkonoší 
 

 Stalo se již tradicí, že obecní úřad každý rok pořádá setkání 

důchodců. V posledních letech se osvědčilo tato setkání pořádat s našimi 

sousedy - obcí Vlčkovice v Podkrkonoší. Zejména je to proto, že můžeme 

zajišťovat kvalitnější program, na kterém se se sousedy společně finančně 

podílíme; nehledě na to, že ve Vlčkovicích v P. je společenský sál vhodný 

pro tuto příležitost a také se s „Vlčkováky“ rádi setkáváme. 

 

 Letos se nám podařilo zajistit vystoupení zpěváka pana Josefa Zími, 

které se všem velmi líbilo a nechyběly ani slzičky dojetí. Poté následovalo 

malé občerstvení a k tanci i poslechu vyhrávala hudba „Melodik“ z Vlčkovic 

v P. Celý večer se opravdu vydařil a jsme velmi rádi, že se letos zvýšil 

počet seniorů z naší obce, kteří se setkání zúčastnili. Věřím, že se podaří 

připravit setkání důchodců i příští rok. 

 

 

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 
 

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem 

uspořádal setkání pro důchodce, kteří v uplynulém období oslavili významné 

životní jubileum. Akce se uskutečnila v obecním domě v pátek 29. 11. 2002 v 

15:30 hod. V úvodu setkání popřály oslavencům děti z MŠ a ZŠ, poté 

následovalo malé občerstvení a předávání dárků. Srdečné blahopřání patří 

těmto oslavencům: 

 

František Vojtěchovský 

Josef Teuber 

Václav Bouz 

Věra Pavlasová 

Jan Láska 

Jiřina Dvořáková 

Eva Dudová 

Eva Petráková 

Bernardýna Jurková 

Marie Červinková 

Ludevit Chrenko 

Elena Pitrmanová 

Jaroslav Macek 

Josef Czerkies 

Eva Minářová 

 

 

 

Noví občánci v tomto roce 
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Za povšimnutí stojí a statistika dokazuje, že v naší obci přichází na 

svět čím dál méně dětí. V tomto roce do svazku naší obce srdečně vítáme dvě 

děťátka - Nicolase Rehu a Elišku Durstovou. Přejeme jim mnoho zdraví a 

radosti po celý život.  

 

 

Mikuláš v obci 
 

Mikulášovi, rozkošnému andílkovi a čertům patřilo už čtvrteční 

dopoledne. V krásně nazdobených kostýmech navštívili děti v mateřské škole 

a v základní škole, odpoledne zavítali do základní školy internátní. Ještě 

kouzelnější byla jejich večerní výprava obcí, kterou zdobí krásně 

rozsvícený strom. Drnčení řetězů a cinkot zvonků černou tmou rozbušily 

srdíčko nejen těm nejmenším. Celá skupinka navštívila několik rodin v obci. 

Děti slibovaly, že už budou hodné a Mikulášovi zpívaly koledy, písně a 

recitovaly básničky. S jiskřičkou radosti pak rozbalovaly nadělené dárky a 

také si uvědomily, že další cinkání zvonečků bude patřit Ježíkovi. Touto 

cestou bychom chtěli velice poděkovat těm, kteří na této akci pracovali: 

pan Libor Meduna, pan Aleš Dohnal, slečna Petra Macková, pan Petr Hloušek, 

slečna Kateřina Medunová, pan Petr Kožešník a pan Pavel Vaníček.  

 

Je hezké, že se v naší vesnici tato tradice stále dodržuje. 

 

 

Mikulášská nadílka 
 

 V sobotu 7. 12. 2002 od 14:00 hodin proběhla pod patronací obecního 

úřadu v místním motorestu „Mikulášská nadílka“ s dětskou diskotékou pana 

Lára. Začátek patřil starostovi obce, kde se několika větami zmínil o 

historii postavy Mikuláše. Pak přišly na řadu děti z mateřské a základní 

školy, které navodily svým vystoupením tu pravou atmosféru. Následně 

Mikuláš s andělem a s čerty rozdali dětem balíčky se sladkostmi. Během 

diskotéky proběhlo několik zábavných soutěží pro děti.  

 

 Závěr zábavného odpoledne patřil nejen dětem ale i rodičům, kdy si 

všichni společně zatancovali.  

 

 Na přípravě a průběhu celé akce se podíleli: 

 

 Marie Blažková 

 Vratislav Vopálka 

 Jana Klevcovová 

 Lenka Dvořáková 

 Vlasta Vaníčková 

 Jana Baudyšová 

 Mikuláš s doprovodem a slečna Markéta Hudoková 

 

 Sponzorské dary, které budou použity i na nákup učebních pomůcek a 

hraček pro děti ze základní a mateřské školy, poskytli: 

 

 

Z + D, sdružení podnikatelů 

 Rýcholka, s. r. o. 

 Milan Petera 

 MUDr. Jiří Záplata 

MOTOREST - Hana Vokurková 

Vladimír Křížek 

MALUS, s. r. o. 

Honsnejman Ladislav Autobazar

 

 Všem organizátorů, sponzorům a těm, kteří přiložili ruce k dílu 

velice děkujeme. 

Vánoční pozdrav 
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Vážení spoluobčané, 

 

 přichází velice krásné období - čas vánoční - doba adventu. Příroda 

nás sice nechává čekat a zatím neposílá bílý kabát, snad se umoudří a nebe 

nám brzy snese alespoň pár sněhových vloček. Ale i tak už jsou vánoční 

svátky za dveřmi. Výlohy obchodů se třpytí výzdobou a připomínají nám, že 

za necelý měsíc zazvoní Ježíšek. V nazdobených a cukrovím provoněných 

domácnostech se rozsvítí svíčky.  

 

Všichni ale víme, co této romantice přechází: velký úklid, pečení 

cukroví, výzdoba bytu, obstarávání dárků. 

 

Zkuste prosím při tom shonu vzpomenout na spousty vánočních zvyků a 

zpěv vánočních koled, na vlídné slovo s úsměvem ve tváři, na pomoc a 

návštěvu toho, kdo je nemocný a sám...  

 

Vždyť o tom jsou přeci Vánoce, jsou to svátky klidu, míru a pohody. 
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Tímto také přijměte pozvání  

na vánoční koncert: 
 

Tradiční předvánoční koncert se 

uskuteční v našem kostele Povýšení sv. 

Kříže v poslední adventní sobotu dne       

21. prosince 2002. Účinkuje smíšený 

pěvecký sbor „Cantus“ z Jaroměře. Na 

programu je chrámová a vánoční hudba. K 

předvánoční pohodě přispěje varhanní 

hudba před koncertem. Koncert začíná v 17 

hodin, vstupné je dobrovolné. Přijďte se 

potěšit příjemnou hudbou. 

 

Vánoční štědrovečerní mše svatá se 

uskuteční v úterý 24. prosince 2002 v 16 

hodin. Při mši svaté se budou zpívat 

vánoční koledy. Těšíme se na hojnou účast. 

 

    

 

      

     Farní rada

 

 

 

 

Upozornění občanům 
 

Vánoční stromky pro důchodce se budou vydávat v sobotu     

14. prosince 2002 od 9:00 do 11:00 hodin před obecním úřadem. 

 

Prodej vánočních stromů u hájovny Lesů ČR, s. p. proběhne 

ve dnech 13., 14. a 15. prosince 2002 od 9:00 do 16:00 hodin 

do vyprodání zásob. 

 

 

Vážení občané, uvítali bychom Vaše vhodné příspěvky do dalšího 

čísla Zpravodaje. Kdykoli máte možnost je předat na obecním 

úřadu.  
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