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VÝLETY CYKLISTŮ  

 

Chtěl bych napsat něco málo o činnosti cyklistů v naší Obci Choustníkovo Hradiště. Musím ale bohužel 

začít smutnou zprávou, že nás navždy opustil dobrý kamarád a nadšený cyklista pan Jaroslav Šefr, nikdy 

na něj nezapomeneme. 

 

V letošním roce jsme pořádali hodně výletů tady po okolí.  Napadlo nás ale, že bychom si mohli vyjet i 

někam dál, a proto jsme využili služeb pana starosty Vratislava Vopálky a nechali se dovést autobusem 

do Nového Bydžova a na kolech jsme jeli do Poděbrad a zpět. Byl to krásný výlet a všem se moc líbil. 

Velice nás také potěšilo, že se výletu zúčastnili i spoluobčané Choustníkova Hradiště. Pro velký zájem 

jsme takovýto výlet zorganizovali ještě jednou, a to do Špindlerova Mlýna a okolí. Odtamtud jsme jeli na 

kolech do Choustníkova Hradiště.  Účast byla tak veliká, že jsme se skoro ani nevešli do autobusu. Pokud 

to půjde, v příštím roce budeme v podobných výletech pokračovat. 

 

 
 

Jaroslav Ježo 

LETOS NÁS JE NEJVÍC! 

 

To byl školní rok! Je nás patnáct, kteří odcházíme! Naše paní učitelky si zpočátku ani nevšimly, že 

dorůstáme do školy a že taková úroda budoucích prvňáčků v naší školce ještě nebyla! Ale stalo se. A 

najednou se musely rozhodnout, jak nás vypustí do školy. Normálně? Jenom s rozloučením? Nebo 

vymyslí něco, co bude nejen slavnostní, ale i zábavné a na co budeme dlouho vzpomínat? No, necháme se 

překvapit, co bude poslední červnový den ve školce. 

 

Už to víme! Asi dvacet dní před koncem školního roku nám naše učitelky řekly, že bude velké slavnostní 

vyřazení absolventů (ale to už nás moc nepřekvapilo) se šerpováním všech budoucích prvňáčků a potom 

vypukne obrovská veselice, kterou školka ještě nezažila. Přijede na nás VOSA! Některé děti se zpočátku 

bály, protože vosa je vosa, že? Ale když se dověděly, že tahle Vosa nemá opravdová žihadla, ale bude 

dělat zábavu, začaly se těšit a přemýšlet, jak si to napjaté čekání nějak zkrátit. 
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Dne 29. června naše slavnost začala opravdu hodně slavnostně. Pan starosta všechny budoucí prvňáčky 

ozdobil šerpou (kluci mají modrou a holčičky růžovou) a předal jim jejich první, skoro školní, knížku. A 

taky dostaly všechny děti takové do ruličky 

sbalené celoškolkové vysvědčení, povídání 

o tom, jak si ve školce vedly. Potom si 

každý mohl do mikrofonu říct, na co se ve 

škole nejvíc těší. Zdálo se, že některá přání 

potěšila a pobavila nejen vlastní rodiče 

kluků, co mluvili, ale i rodiče ostatní.  

Vážná část slavnosti brzy skončila a 

vypukla zábava…VOSA!!!  

 

 

 

 

 

Bylo toho hodně. Všechny „školní“ děti 

byly na obličeji vymalovány – každé trochu 

jinak. Malovaly se i ostatní, ale školáci byly 

nejhezčí! A pak až do pozdního odpoledne 

byla zábava – zpívalo se, povídalo, 

soutěžilo…jo a taky hodně jedlo, třeba 

koblihy neměly chybu! A když byly 

všechny děti přejedené, vyběhané, 

vysoutěžené, zašpiněné a utahané, tak se šlo 

domů. Oslava byla moc pěkná, všem se 

líbila a teď už jenom zůstává to 

prázdninové těšení na školu. A taky 

očekávání – jaká ta škola vlastně BUDE ???  

 

Paní ředitelka si myslí, že by se mělo poděkovat všem dobrým lidem, kteří dětem slavnost a zábavu 

připravili a umožnili. Bylo jich docela hodně a bez jejich pomoci by nebyla VOSA. Na naši zábavu 

přispěli: MUDr. Jiří Záplata, Ing. Ivo Seneta, PhDr. Václav Mrštík, firma Auto Qualt, Prodejna 

proutěného zboží v Choustníkově Hradišti a rodiče Michálkovi, Škopovi, Mazáčovi, Zechovských, 

Puhlovských a Krejcarovi s babičkou Kamlukovou. Sladkosti do soutěží a drobné dárky opatřil Obecní 

úřad Choustníkovo Hradiště, nová slečna kadeřnice Monika Hubáčková a Sedlákovi. 

 

Pekly nejen maminky Melenová a Puhlovská a paní Macháčková, ale také BEAS a. s. Lično (ty 

zmiňované fantastické koblihy pro všechny). 

 

A abychom nezapomněli – bez našich hasičů by to nešlo! Kdo jiný by nám přivezl židle a postavil stan? 

 

Na základě vyprávění jednoho z dětí převyprávěl jeden z tatínků 
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DĚTSKÝ DEN 

 

Letošní rok jsme byli panem starostou požádáni, abychom zorganizovali dětský den. S tímto úkolem jsme 

nepočítali.  “Další kupa práce na víc, co s tím?“ A tak se zrodil nápad, oslovit všechny spolky v naší obci. 

 

Kontaktovali jsme je a pak už jen čekali na odpověď. Reakce byla úžasná. Sportovci, rybáři, cyklisti, svaz 

žen, posilovna, ti všichni vyslali svého zástupce a za čtrnáct dní byl dětský den připraven. 

 

V sobotu 2. června jsme se sešli na hřišti za 

poštou. Sportovci připravili tyče na šplh, na jejímž 

konci na děti čekala nejenom sladká odměna. 

Ráno, ještě než vše vypuklo, stála u tyčí dlouhá 

fronta natěšených dětí, které s trpělivostí 

vyčkávaly, až soutěže budou zahájeny. Cyklisti 

měli nachystanou jízdu zručnosti, rybáři lovení 

rybiček, posilovna přenášení činek, hasiči 

provedení požárního útoku na čas a střelbu ze 

vzduchovky. Svaz žen si vzal na starost naše 

bříška ☺. 

 

Na každém stanovišti sbírali dětičky body, které byly na závěr sečteny a dítka s největším počtem bodů, 

byly vyhlášeny za největší šikulky.  Nikdo ale neodešel s prázdnou. Všechny dostaly odměny, které 

zakoupil obecní úřad. 

 

V našem programu měla místo i ukázka hasičů. Naši mladí předvedli, jak volat, jak se chovat a jak mluvit 

do telefonu při požáru. A naše hasičky předvedly zásah u hořící budovy, kterou jsme pro tuto příležitost 

vybudovali. 

 

Po obědě, když děti prošly všechna stanoviště, přišlo překvapení. Připravili jsme pro děti pěnovou 

skluzavku. A i přesto, že nebylo nejteplejší počasí, děti se do skluzavky vrhly s obrovskou radostí. 

Odpoledne po skončení připraveného programu se nikomu příliš nechtělo odejít, a tak jsme vymysleli 

ještě několik her a domů se šlo až za šera. 

 

 

 

 

Nakonec bychom všem rádi poděkovali za krásný den, 

který jsme společnými silami připravili pro naše děti a 

doufáme, že příští rok společně připravíme další akce, 

nejenom dětský den.  

 

Za SDH Jan Říha      
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TÁBOŘENÍ NA HŘIŠTI 

 

Opět naši hasiči neleželi na vavřínech a uskutečnili další akci pro naše děti.  Poslední červnový víkend 

jsme si udělali malý hasičský tábor na hřišti za poštou.  

 

V pátek odpoledne než dorazily děti, nastaly velké přípravy. Naše kuchařka Martička Polášková 

s pomocnicemi začaly chystat dobrůtky, podle naplánovaného jídelníčku. My ostatní jsme měli za úkol 

vybudovat jídelnu, zatopit v polní kuchyni, kterou jsme měli půjčenou od pana starosty, a dokončit 

přípravy programu. Vše jsme s přehledem stihli a už jsme jen vyčkávali na naše malé kolegy. 

 

Zanedlouho jsme viděli usměvavé tvářičky dětí, už od pohledu bylo vidět, jak moc se těší a jak kolektiv 

hasičů mají rádi. Rodiče nám předali potvrzení o účasti, malý příspěvek a bez jakýchkoliv starostí odjeli 

domů. Vědí totiž, že jejich děti jsou v dobrých rukou. 

 

Postupně jsme začali stavět stany, ve kterých jsme spali. 

Už v loni jsme se divili, že byla tak velká účast, a to jsme 

trávili na hřišti pouze jednu noc, a letos byly dvě noci a dětí 

ještě více. Horní louka byla celá poseta stany. Z toho jsme 

měli opravdu velkou radost. 

 

Po ubytování a zabydlení v našich domkách na víkend, 

nastal první úkol pro mladé hasiče. Jelikož jsme měli sraz 

kolem 5 hodiny, moc času nám na hry nezbylo. Děti měly 

za úkol podle předpisů udělat oheň. Vědí, jaký rozdíl je mezi požárem a ohněm, tak s tímto úkolem nebyl 

žádný problém. Tento úkol jsme využili k opékání buřtů.  

 

Večer než jsme šli spát, sedli jsme si na židle a do dlouhých nočních hodin jsme si vyprávěli různé 

příběhy, vtipy, ale i strašidelnosti. 

 

Tento večer také děti ze starší skupinky dostali úkol, hlídat hasičskou vlajku, aby se jim neztratila. Vzali 

to tak vážně, že si dávali i noční hlídky. Tady můžeme vidět, jak zodpovědná hasičská posádka nám 

v Hradišti roste. 

 

Ráno jsme se probudili, dali si rozcvičku, proběhla hygiena v naší unikátní koupelně, nasnídali jsme se a 

začali se chystat na závody. 

 

Martička nám nachystala svačinku a vyrazili jsme na první závody v plánu, a to do Dubence. Nečekaně 

jsme sesbírali všechny poháry a medaile a jeli jsme zpět na hřiště. Tam už na nás čekal připravený oběd. 

Po obídku měli děti polední klid.  

 

Odpoledne uteklo, bylo nabyté hrami, přišla véča a opět balení na noční závody. Odběhli jsme a 

v pozdních nočních hodinách, jsme se vrátili zpět do našeho tábořiště. Naši nejmenší jsme uložili a se 

staršími jsme si opět vyprávěli příběhy, za úkol měli pořád hlídat vlajku.  
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V okamžiku, kdy velitel vymyslel soutěž, za jak dlouho bude naše mladá posádka připravená v hasičském 

autě k výjezdu, zvládli to v rekordním čase 20 vteřin, vlajka se ztratila. 

 

Když se vrátili na místo, kde byla vlajka, místo ní tam našli azimut, pod kterým našli zprávu. V té bylo, 

kde vlajku naleznou a co pro to musí udělat, aby jí dostali zpět. Museli jsme vzbudit ostatní děti, protože 

úkol zněl, že musí strašidelnou cestou projít každý člen našeho tábora.  

 

Všechny děti se cesty zúčastnily, a to bez jakýchkoli problémů. Hasiči jsou totiž stateční a jen tak je něco 

nezaskočí. Vlajku tedy získali zpět. 

 

Ráno jsme se vzbudili, proběhlo to, co ráno předešlé, a začali další hry a soutěže. Jelikož bylo tak velké 

teplo, tak nastaly vodní hry, do kterých jsme se zapojili i my vedoucí. 

 

Mezi ty nejlepší soutěže patří asi plnění ústy lavor vodou nebo skákání do kádě v co nejvíc věcech, 

doběhnutí do cíle, tam všechno vyždímat do lavoru a běžet zpět do kádě. Moc jsme si to užili. 

Po obědě děti zalezly pod Erťáka, byl stín asi jenom tam a i ty nejstarší usnuly. Po poledním klidu jsme 

začali uklízet a balit naše tábořiště. 

 

Našli jsme i věci, které samozřejmě nikomu nepatřili, nelenili jsme a udělali výstavu pro rodiče. Ti pak 

oblečení svých ratolestí poznali a rozebrali si je. 

 

Před úplným ukončením víkendu dostaly děti diplomy za úspěšné strávení s námi na hřišti, a také dostaly 

nějaké drobné dárečky. Do tohoto rozloučení jsme zakomponovali i to, že jsme novým dětem rozdali 

průkazky, které potřebují, abychom mohli jezdit na krajské soutěže. 

 

Myslím, že můžu mluvit za všechny zúčastněné na tomto víkendu. Moc se nám víkend vyvedl a už se 

těšíme na další čas strávený v tomto skvělém kolektivu kolegů a kamarádů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za SDH Kateřina Medunová 
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KOUPÁNÍ V POLSKÉM AQUAPARKU  

 

Podzim je tady a s ním i nevlídné počasí, proto je potřeba si nahřát své kosti v teplé lázni vířivky, v sauně 

atd. Docela se nám osvědčilo jezdit do nedalekého Polska do městečka Kudowa Zdroj, kde je v areálu 

lázní pěkný aquapark – tam si každý za rozumný peníz přijde na své. 

 

V aquaparku je termální i slaná voda.  Dne 27. 10. 2012 jsme tam v této podzimní a zimní sezoně byli 

poprvé. I přes nepřízeň  počasí nás jelo poměrně dost, a to nejen z naší Obce Choustníkovo Hradiště, ale i 

z okolních obcí. Rádi bychom stejný výlet v zimním období ještě několikrát zopakovali. Nejbližší výlet 

do polského aqvaparku se bude konat 1. 12. 2012 – každý je srdečně zván. Těšíme se na hojnou účast!  

 

Jaroslav Ježo 

 

HASIČI V OBCI 

 

Letošní rok se uchyluje pomalu ke konci, nic podstatného nás už nečeká, a tak mohu začít s rekapitulací. 

 

Začnu požárním sportem a naší novou mašinou. Na začátku sezony jsme do našeho „Tazmana“ vkládali 

spoustu nadějí a jak můžeme vidět, jsou oprávněné. Za rok 2012 naše týmy získaly neuvěřitelných 41 

pohárů. Jde o umístění na prvním až třetím místě. K tomuto výčtu patří ještě dva putovní poháry, které se 

vrátí, ale na jejichž podstavcích bude na vždy štítek s názvem SDH CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ.  

 

Se šesti prvními a pěti druhými místy bylo nejlepší družstvo našich žen. Kluci jsou hned v závěsu, ale je 

pravdou, že v mužích je větší konkurence a časy, kterých dosáhli, byli vždy mezi prvními pěti v našem 

okrese. 

 

Ještě jednou musím poděkovat našim sponzorům, firmě SENFOOD GROUR s. r. o. pana Vladimíra 

Senety a firmě BEAS ENERGY s. r. o. bez jejichž finančních darů by se nový stroj nepodařilo sestavit. 

 

Dalších úspěchů jsme dosáhli s kolektivem mladých hasičů. Nejenom, že přibylo několik dalších členů a 

členek, ale po roce a půl příprav se poprvé děti zúčastnily prvního kola celostátní soutěže „Plamen“. Tato 

soutěž začíná a končí stejně jako školní rok. Doufám, že se umístíme hodně vysoko a příští rok v červnu, 

po vyhlášení výsledků, bude co oslavovat ☺. 

 

Za tyto úspěchy patří dík nejenom sponzorům, ale i trenérům a obecnímu úřadu, hlavně našim radním. 

Věřím, že jsme jim jejich podporu vrátili vynikající reprezentací naší obce. Opravdu máme po letošní 

sezoně být na co hrdí. 

 

K dalším velkým počinům tohoto roku bych započítal práci hasičů a hasiček na akcích pořádaných pro 

děti v naší obci. Připomenu stezku odvahy na čarodějnicích, kde se naše kolegyně proměnily v úžasné 

čarodějnice, účast na dětském dni a drakiádu, kterou již tradičně sami organizujeme. Tímto bych chtěl 

všem poděkovat za vzorné reprezentování našeho hasičského sboru. Osobně chci poděkovat našim 

ženám. Haničce Čížkové, Martě Poláškové, které i přesto, že se musí starat o své rodiny, vždy si najdou 

čas udělat radost i ostatním dětem. A povedly se i další akce, které přispívají k pohodičce. Letní zábava, 
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kterou sice trochu pokazilo počasí, ale příznivci country muziky si ji užili a nesmím zapomenout na velmi 

povedené posvícení.  

 

A nejenom kultura, ale i práce, kterou hasiči udělali. S podporou obecního úřadu pomalinku zvelebujeme 

hřiště za poštou. Letos se podařilo položit dlažbu na podlahu v místnosti, kde je při akcích obvykle výčep, 

přibyly nové dveře a vymalovalo se. Rád bych připomněl, že tyto prostory jsou po domluvě k dispozici 

všem a těší mě, že se využívají čím dál častěji. 

 

Na závěr bych všem HRADIŠŤÁKŮM za všechny HASIČE chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, pohody a 

spoustu dobré nálady do nového roku 2013. 

 

  
     

Za SDH Jan Říha            

 

VÝSTAVA ZAHRADA ČECH,  LETOS NAPOSLED  

   

Stejně jako v minulých letech jsme uspořádali zájezd na 

výstavu Zahrada Čech do Litoměřic. Počasí nám opět 

přálo, a tak si všichni, kteří jeli, výstavu náležitě užili. 

Mnozí si nakoupili vše potřebné do zahrádek i 

domácností. Vládla dobrá nálada a spokojenost s hezky 

užitým dnem. Součástí výstavy byl i kulturní program, 

na kterém známí umělci a hudební skupiny příjemně 

pobavili návštěvníky. Ti, kteří byli prohlídkou unaveni, 

mohli při programu nerušeně odpočívat. 

 

Na závěr výstavy vystoupila na podium dlouholetá 

ředitelka výstaviště a oznámila publiku, že výstava svou 

činnost letos končí. Následně poděkovala všem návštěvníkům za dlouholetou přízeň.  

Jsem velice rád, že jsme i my mohli výstavu mnoho let navštěvovat, a že naše obec tuto aktivitu finančně 

podporovala. Všechno jednou končí, třeba proto, aby něco nového začalo. Zkusím vyjádřit naději, že obec 

podpoří i v budoucnu zájem občanů naší obce o návštěvu třeba podobné výstavy jako byla 

v Litoměřicích. 

                                                                                                                               Vratislav Vopálka 

http://reality.aktualne.centrum.cz/novinky/fotogalerie/foto/496793/?cid=756521
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NOHEJBALOVÉ TURNAJE V NAŠÍ OBCI 

 

Předposlední květnovou sobotu ožila antuková hřiště za 

poštou nohejbalem. Konal se zde již sedmý ročník 

nohejbalového turnaje trojic o Putovní pohár obce 

Choustníkova Hradiště. Zúčastnilo se celkem 25 týmů. Hrálo 

se do pozdních odpoledních hodin. Putovní pohár obce 

vybojovali Vitebáci z Vlčkovic, na druhém místě se umístili 

Panteři a třetí místo patřilo trutnovskému týmu Uhlíři. Krásné 

slunné počasí, skvělá atmosféra, prima lidi a dobrá nálada… 

to vše přispělo k vydaření celého dne, který byl zakončen 

taneční zábavou.  

 

Zářijová sobota patřila naopak Smíšenému nohejbalovému 

turnaji, při kterém je podmínkou hrající žena na síti. Tento 

turnaj získal velkou oblibu a přijíždí na něj týmy z blízkého 

i vzdálenějšího okolí. Zápasy byly tento rok velmi 

napínavé, hráčky na síti předvedly obdivuhodné výkony. 

Zlaté medaile získal tým Pučmelouni, který přijel z 

Hořiček, stříbrné medaile patřily týmu Žampioni ze Dvora 

Králové a bronzové medaile si odvezl do Zboží tým 

s názvem Kopačky. Po vyhlášení výsledků zahrála 

k poslechu a tanci skupina Dynamik.   

 

Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se na viděnou opět v příštím roce na již osmém ročníku☺ 

 

Hlavním partnerem turnaje byl Obecní úřad Choustníkovo Hradiště, tímto velmi děkujeme za podporu a 

pomoc. Firmě Rýcholka, s. r. o. vděčíme za sponzorský dar.   

 

Fotky z akcí najdete na internetových  stránkách:    www.sk-hradiste.estranky.cz 

 

Martina Hloušková 

 

HRADIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ  

 

Po třech letech přemýšlení, zda obnovit tradici Hradišťských posvícení, jsme se letos rozhodli se do toho 

pustit. Je pravda, že nadšení některých z nás a zejména nadšení pana starosty, naše rozhodnutí ulehčilo. 

 

Hned na počátku příprav, se nám moc nedařilo. Nejprve jsme nemohli sehnat muziku. Po mnoha telefonátech 

nám přislíbil účast pan Chytráček s Dášou Kloučkovou. Hráli takřka celý den a nádherně. Druhá svízel nastala 

při hledání řezníka. Náš oblíbenec neměl čas, ale nakonec jsme vybrali pana Josefa Střihavku z Velké 

Bukoviny. Přijel i s manželkou Petrou a myslíme si, že volba to byla více než dobrá. Zabijačkové pochoutky 

chutnaly výborně! Moc jim touto cestou děkujeme.  

http://www.sk-hradiste.estranky.cz/
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V pátek začaly velké přípravy. Děvčata začala péct 

posvícenské koláče, postavili jsme velký vojenský stan, 

který nám zapůjčilo SDH Verdek, a to díky panu Milanu 

Janákovi. Pan Martin Škop st. byl tak hodný, že s námi 

zajel pro stoly do Kohoutova. Zapůjčení stolů zařídil 

pan Robert Pavlas. Chlapci díky moc. Odpoledne přijel 

řezník a začal rozdávat úkoly. Loupat cibuli, česnek, 

roztopit polní kuchyni. Bylo potřeba vše připravit, 

abychom mohli v sobotu k obědu již nabídnout všechny 

zabijačkové pochoutky. Při tom všem jsme začali 

zjišťovat, že nám chybí spousta kuchyňského náčiní. 

Ještě že se na nás přišli podívat manželé Dvořákovi. Paní Dvořáková nám ochotně vše potřebné zapůjčila ze 

své domácí kuchyně a pan Dvořák se hned zapojil do krájení cibule. I jim patří velký dík za pomoc.  

 

V polní kuchyni se před zbrojnicí vařilo hluboko do noci. Věříme, že nám sousedé již prominuli ten noční 

shon.  

 

V sobotu jsme se sešli už v 6 hodin ráno, zbývalo 

dodělat hodně věcí! Postavit trampolínu, aby se děti měli 

kde vyskotačit. A nejenom děti ©. Natáhnout elektřinu, 

postavit malé altánky a znovu roztopit v polní kuchyni.  

 

Pomalu začali přicházet první sousedé. A najednou z 

ničeho nic si nebylo kam sednout. Díky kolegyním a 

kolegům pod vedením Martičky Poláškové se podařilo 

vše zvládnout tak, že nikdo nemusel dlouho čekat ve 

frontě, která se vytvořila před pultíkem.  

 

Než jsme se nadáli, byly všechny dobroty snědené, pivečko vypité, muzika dohrála a tak se šlo domů. Možná 

dřív než jsme čekali, ale bylo to poprvé, tak se příští rok zkusíme polepšit.  

 

Ještě jednou bychom rádi poděkovali, všem pomocníkům „nehasičům“, kteří nabídli pomocnou ruku a strávili 

s námi dva dny práce. Děkujeme.  

 

Děkujeme i utajeným pomocníkům, kteří nám pomohli s úklidem velkých kuchyňských naběraček a uklidili je 

tak, že jsme je do dnes nenašli. Tímto Vás prosíme o zanechání vzkazu, kde nebo u koho jsou uklizené. Díky.  

 

Myslíme si, že se nám první posvícení v tomto století moc povedlo. Už v neděli když jsme se sešli, abychom 

uklidili, nás kolemjdoucí „Hradišťáci“ chválili. Velmi nás to potěšilo. Je to pro nás ta nejkrásnější odměna, 

kterou jsme mohli získat a zároveň velké povzbuzení do příštích let.  

 

Za SDH Jan Říha  
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PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

 

V letošním roce proběhla oprava věže našeho kostela. O provedených pracích jsme již psali. Jsme jistě 

všichni rádi, že je této památce věnována pozornost. Na jednání zastupitelstva se dostavil zástupce 

děkanství ze Dvora Králové pan Czekala s panem Bartošem. Informovali zastupitele o průběhu opravy. 

Vysvětlili finanční náklady na opravu, které se navýšily o některé práce navíc, které bylo nutno provést. 

Písemnou žádostí požádalo Děkanství o finanční pomoc ve výši 70 000 Kč. Zastupitelstvo žádost 

projednalo a rozhodlo, že žádosti vyhoví. Tato částka byla již poukázána na účet Děkanství. Našemu 

kostelu je věnována pozornost i nadále. Statik zjistil, že dochází k narušení konstrukce vazby a krovů, 

které nadměrně zatěžují klenbu kostela. I tuto věc bude třeba řešit, aby nedošlo k havárii vzácné stavby. 

Děkanství již činí kroky k získání dotace na zajištění financování dalšího zajištění památky.  

 

Vratislav Vopálka 

VÝSTAVBA NOVÉHO VODOJEMU POD KOCBEŘÍ 

 

K této stavbě jen pár informací. Stavba byla bohužel zahájena později, než jsme předpokládali. Bylo třeba 

vyčkat na dodání prováděcí dokumentace, bez které se takováto technicky náročná stavba nedá realizovat. 

Ke zdržení také přispěla skutečnost, že jsme po geologickém průzkumu celou stavbu museli asi o třicet 

metrů posunout. Na původně plánovaném místě vystupuje skalní podloží velmi vysoko a celá stavba by 

se velmi prodražila. Neoplýváme financemi, a tak jsme raději počkali, až bylo vše připraveno, a stavbu 

bylo možné bez větších problémů zahájit.  

 

Zemní práce byly zahájeny dne 18. 9. 2012. Jde o velmi zajímavé technické dílo. Vždyť stěny kruhové 

nádoby budou silné pouze 20 cm. Také proto byla velmi důkladně provedena příprava dna. Celá stavba 

musela být propočtena statiky. Přes to, že jsme začali později než jsme chtěli, jdou práce na stavbě 

plynule a bez problémů.  

 

  
 

Na stavbu obec Choustníkovo Hradiště obdržela dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 2 195 000 

Kč. Vysoutěžená cena stavby je 4 389 810 Kč. Značná část financování tedy leží na naší obci. Dá se říci, 

že se jedná o prioritní stavbu, bez které není možný další rozvoj naší obce. Investice na stavbu vodojemu 

nemá vliv na výši ceny vodného. Do ceny vodného se promítají všechny provozní náklady tak, jak jsme 

informovali v minulém vydání Hradišťského zpravodaje. 
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Do konce letošního roku bude realizována první etapa stavby (hrubá stavba vodojemu). V příštím roce 

budou postaveny propojovací vodovodní řady (druhá etapa) a do konce roku 2013 by měla být stavba 

dokončena. Stavbu provádí hradecká firma Matex, stavbyvedoucím je Miroslav Dědek, vedoucím 

střediska je Petr Vacek a stavební dozor provádí Ing. Radomír Tomášek. Další komunikaci s dodavatelem 

má na starost Vratislav Vopálka, starosta a Jaroslav Hloušek, místostarosta. Při důležitých jednáních 

týkajících se stavby je přítomna celá rada obce.                                                     

                                                                                                        Vratislav Vopálka 

 

POZVÁNKA PRO DŮCHODCE DO VLČKOVIC NA PÁTEK 16. 11. 2012  

 

Už se stalo tradicí, že se každým rokem scházíme ke společnému 

posezení důchodců ve Vlčkovicích. Letos jsme kulturní pořad 

připravili ve spolupráci s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší. Během 

kulturního pořadu  nazvaného Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny 

Vás bude bavit známý režisér pan Zdeněk Troška se svým partnerem 

panem Jaroslavem Suchánkem. V pořadu také vystoupí zpěvačka 

Marie Hanzelková se svými písničkami. Po ukončení vystoupení 

umělců bude podána všem přítomným večeře, aby nabrali sil a mohli 

se dál věnovat tanci, zpěvu a další zábavě. K tanci a poslechu bude vyhrávat hudební skupina pana Pavla 

Macháčka. Po celý večer budou zajištěny nápoje všeho druhu.  

 

Zábavný program začne v 18:00 hodin. Pro všechny zájemce bude u obecního úřadu v Choustníkovo 

Hradišti připraven autobus, který odjede do Vlčkovic v 17:15 hod. Zpět bude zajištěna doprava podle 

zájmu účastníků (jako obvykle).  

 

Věříme, že účast na setkání bude hojná. Nenechte si ujít příležitost k přátelskému setkání s našimi 

sousedy. Pro ty, kteří každoročně setkání připravují je odměnou právě hojná účast a spokojenost všech, 

kteří zúčastní.  Vstupné, doprava a večeře je pro důchodce zdarma.  

Vratislav Vopálka, Jindřich Franc  

 

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE S NADÍLKOU PRO DĚTI 

 

Stejně jako v předešlých letech jsme i letos pro naše děti připravili mikulášské odpoledne. Už jsme si při 

podobných akcích vyzkoušeli, že je možné spojit síly, a tak jsme se dohodli s panem starostou z 

Vlčkovic, panem Francem, a společně jsme pozvali agenturu pana Vítězslava Černocha. Při akci opět 

spojíme také finance obou obcí.  

 

Mikulášské odpoledne se bude konat v sobotu 8. 12. 2012 od 18:00 hodin na sále hostince ve 

Vlčkovicích. Naše děti i s rodiči dovezeme autobusem, který pojede od obecního úřadu v 17:15 hodin, a 

po pořadu je opět dopravíme zpět. Děti se během celého odpoledne budou moci posilnit nápoji. Pro 

rodiče bude připravena káva a čaj. Během odpoledne budou probíhat zábavné soutěže a samozřejmě 

dorazí i Mikuláš se svou nadílkou. Nezapomeňte a určitě si do kalendáře poznamenejte uvedený datum. 

Už nyní se těšíme na hojnou účast dětí i rodičů..                                 

                                                                                                                  Vratislav Vopálka       
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ  

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 

občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 

příležitost. 

 

Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

vyhlašuje 

S B Í R K U   P O U Ž I T É H O   O Š A C E N Í  
 

❖ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

❖ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

❖ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

❖ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 

❖ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

❖ Obuv – veškerou nepoškozenou 

❖ Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

❖ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

❖ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

❖ znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 

dne: 8. prosince 2012    čas: 16:00 – 17:30 hodin  místo: Sál v č. p. 79 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  aby se nepoškodily transportem 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 

 

 

Z „LOGOPEDICKÉ ŠKOLY“… 

  

V září začal další školní rok, do kterého jsme vstupovali s doufáním, že tentokrát již bude alespoň o 

trochu klidnější. V minulých letech se ve škole událo mnohé, a jak doufáme, tak především ke zlepšení 

podmínek práce s dětmi. Žel nás postihla i velmi smutná událost, jež nás všechny velice zasáhla. Právě 

nyní chci všem (i mnohým občanům z obce, jejíž jsme také součástí, tedy vám), kdo školu a naši práci 

v té těžké době podpořili, velice poděkovat. Jsme rádi, že i všechna šetření (Policie ČR, ČŠI) neshledala 

ze strany školy pochybení. 

 

Naši pedagogickou práci se snažíme stavět na tradičních hodnotách, proto také výuku i mimoškolní 

činnost doplňujeme řadou již osvědčených akcí a projektů. Některých se již pravidelně zúčastňujete i vy. 

Také nyní vás již v předstihu zvu na naši tradiční vánoční výstavku prací žáků i zaměstnanců školy. 

Podařilo se nám získat grand na pořízení vypalovací pece na keramiku. V těchto dnech ji začínáme 
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zprovozňovat a velice se těšíme na první vypálené výrobky. Mnohé jistě budete moci shlédnout a popř. 

zakoupit na zmíněné výstavce. 

 

Ve spolupráci s Charitou chystáme opět účast na Tříkrálové sbírce, kterou jste již mnozí také přijali jako 

tradiční zvyk, jímž zakončujeme to nádherné vánoční období plné lásky. Je dobré, že již malé děti se učí 

pomáhat potřebným a že v nás všech mohou vidět dobrý příklad. 

 

Ještě na konci minulého školního roku jsme získali prostředky z grantového programu ČSOB a  

ERA, které nám umožnily doplnit dětské hřiště o dva zastřešené stoly.  Je to místo k oddychu, 

svačinkám, hrám, i k netradiční výuce. 

   
 

V říjnu jsme ve škole nainstalovali další interaktivní tabuli.  Z finančních prostředků získaných z 

Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, projekt EU peníze školám 

máme nyní vybaveny velmi dobře 3 třídy a jednu jsme 

z vlastních zdrojů vybavili již dříve. Tato technika 

nám poskytuje velké množství názorného materiálu, 

který výuku obohacuje a doplňuje. 

  

Přesto však osobnost pedagoga - učitelky, vychovatelky, asistentky, přístup k práci a vztah k žákům i ke 

škole je to nejzákladnější.  

 

Děkuji všem pedagogickým, ale i všem ostatním zaměstnancům školy za jejich zodpovědnou práci. 

 

 

.                                       

Mgr. Věra Konečná 
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PEČENÝ ČAJ ……POCHOUTKA PRO PODZIMNÍ A ZIMNÍ VEČERY  

 

Při prvním setkání s pečeným čajem můžete být velmi mile 

překvapeni. Že nevíte o čem je řeč? Nejedná se o klasický čajový 

sáček s něčím suchým drceným uvnitř a nejde ani o směs sušeného 

ovoce. Pečený čaj je zavařený ve skleničkách. Jedná se o staročeskou 

patentovanou recepturu… 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že pečený čaj je opravdu vynikající. 

Skleničky s koncentrátem lze zakoupit v obchodech (zejména 

v cukrárnách nebo pekárnách), kde si můžete vybrat ze široké škály příchutí. Tuto pochoutku asi ale 

hravě můžete připravit také doma. Můžete zvolit dvě základní varianty – bez alkoholu či s alkoholem.  

 

Základem pečeného čaje je ovoce, které může být čerstvé i mražené. 

Vybírat i kombinovat druhy ovoce můžete dle svých chutí – jablka, 

hrušky, jahody, maliny, borůvky, ananas, rybíz, pomeranče, ostružiny, 

meruňky, broskve, třešně, hroznové víno, brusinky, višně, brusinky, 

švestky, mandarinky… 

 

Z d e  j e  r e c e p t  p r o  i n s p i r a c i :  

 
Ingredience 

❖ 2 kg ovoce v libovolné kombinaci 

❖ 1 000 g cukru krystal (záleží na chuti) 

❖ 2 citróny 

❖ koření (hřebíček, skořice, anýz, badyán apod.) 

❖ 2 dcl rumu, vodky, griotky (podle varianty, kterou připravujete) 

 

Postup 

1. Ovoce nejprve důkladně omyjte a poté ho nakrájejte na menší kousky – hrušky ani jablka loupat nemusíte. 

2. Ve větší míse spolu smíchejte nakrájené ovoce, cukr, citrón oloupaný a nakrájený na kousky, přiměřeně koření a 

podle chuti i alkohol. 

3. Poté si předehřejte troubu na zhruba 220 °C. Důkladně promíchanou směs z mísy poté přesypte to hlubšího 

pekáče a rovnoměrně rozprostřete. 

4. Pekáč dejte do trouby a vše za občasného míchání pečte do doby, než ovoce pustí šťávu. To by mělo trvat 

přibližně 45 minut. Tento čas je však hodně orientační, proto průběh pečení nezapomeňte často kontrolovat. 

5. Mezitím si připravte skleničky, do kterých směs budete plnit. Jakmile bude směs upečená, ještě horkou jí začněte 

plnit do skleniček. Ty po zavíčkování obraťte vzhůru nohama a nechte vychladnout (já osobně jsem už skleničky 

nezavařovala, ale záleží jen a jan na Vás). A máte hotovo! 

 

Záleží pouze na Vás, jaká bude výsledná chuť čaje – fantazii se meze nekladou.  

 

Máte právě chuť na pečený čaj? Do hrníčku naberte 2 – 3  čajové lžičky koncentrátu,  zalijte je vroucí 

vodou, nechte minutku odležet a výtečný čaj je připraven. 

 

Pečený čaj lze připravit i za studena. Je to prosté – místo horké vody stačí použít vodu chlazenou. Ledový 

ovocný čaj je výborný i se sycenou minerálku. V létě doplníte potřebné tekutiny, minerály a  vitamíny a 

zároveň si pochutnáte.  

 

Tip: Ovoce ze skleničky je možné servírovat i do ovocných a zmrzlinových pohárů, na pudingy nebo pro 

přípravu alkoholických koktejlů….  

 

Dobrou chuť Vám přeje  Obecní úřad Choustníkovo Hradiště 

http://www.google.cz/imgres?q=ovoce+obr%C3%A1zky&hl=cs&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_csCZ451CZ452&biw=1280&bih=612&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=InGdnpyJe0tZLM:&imgrefurl=http://www.newstalk.ie/2012/news/recommended/the-benefits-of-eating-fruit/&docid=rnKp7LUiFl6l4M&imgurl=http://admin.newstalk.ie/wp-content/files/2012/10/fruit-salad3.jpg&w=500&h=375&ei=G8OPUIn7K6L-4QTU-oHYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=174&dur=156&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=85&sig=103869774237278595042&page=2&tbnh=142&tbnw=183&start=19&ndsp=23&ved=1t:429,i:208
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PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZŘÍDIT V NAŠÍ OBCI HERNU 

 

Na obecní úřad se dostavil zájemce, který by v budově motorestu rád zřídil hernu vybavenou 

videoterminály a výherními hracími přístroji. Mimo to jeho záměr obsahuje provozování pivnice a 

občerstvení.  Dále má v plánu prostory motorestu opravit a poskytovat služby v dobré kvalitě a prostředí. 

V herně by mělo být umístěno cca 20 přístrojů. V záměru podnikatele je také zprovoznit taneční sál v 

patře budovy. Se záměrem podnikatele byla seznámena celá rada obce. K danému tématu proběhla 

diskuse, ve které se rada zabývala všemi doprovodnými vlivy takového zařízení. Podnikatel nám 

vysvětloval, že pouze restaurační provoz nemá šanci na přežití.  

 

Samozřejmě jsme se zajímali také o případný finanční výnos pro obce. Podle informací, které nám 

zájemce poskytl, by mělo jít o částku cca 300 000 Kč za rok. Zjistit skutečný výnos je ale velmi složité, 

neboť správce výnosů je finanční úřad, a výnosy jsou přerozdělovány obcím podle klíče, který zatím 

neznáme. Podle materiálů vydávaných ministerstvem financí jde o pravděpodobné odhady. Nebudeme 

zastírat, že jsme zjišťovali i to, jak probíhá provoz těchto přístrojů ve Dvoře Králové nad Labem. Tam jde 

o nemalou částku. Odhad pro Dvůr Králové činil 11 000 000 Kč, avšak očekávaná skutečnost je 

poloviční. Město vydalo obecně závaznou vyhlášku, která provoz všech výherních přístrojů od 1.1. 2013 

zakazuje. V současné době je ve městě v provozu cca 200 přístrojů. V provozu budou dobíhat pouze 

povolení, která byla vydána přímo ministerstvem financí.  

 

Bylo by jistě dobré, aby motorest opět nabízel služby, pro které byl postaven. Proto zastupitelstvo obce 

bude na příštím jednání tuto otázku projednávat. V současné době platí obecně závazná vyhláška, která i 

takový provoz připouští. Dokud však nebude rozhodnuto, starosta obce nové známky pro přístroje 

nevydá. Na jednání zastupitelstva bude připravena nová vyhláška, to ve dvou variantách – to znamená ve 

variantě povolující nebo zakazující. Možná, že by zastupitelům pomohla podobná anketa, která je 

připravena u článku týkajícího se pošty.  

 

Vratislav Vopálka 

 

 

Zastupitelstvo obce by rádo znalo také Váš názor. Odpovězte prosím, zda souhlasíte s provozem 

motorestu, jehož součástí by byla herna s výherními hracími automaty. Anketní lístek následně 

odstřihněte a nejpozději do 19. 11. 2012 jakýmkoliv způsobem doručte Obecnímu úřadu (stačí vhodit do 

poštovní schránky). Anketní lístek je anonymní.  

 

 

------------------------------------------------ zd e  o d s t ř i hn ě te ----------------------------------------------- 

 

A N K E T N Í  L Í S T E K   

Souhlasím s provozem motorestu, jehož součástí by byla herna s výherními hracími automaty.  

 

  

             ANO  NE 

http://2013.zakazuje.ve/
http://2013.zakazuje.ve/
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TRVÁNÍ A ČINNOST ČESKÉ POŠTY V NAŠÍ OBCI  

 

Již několik měsíců probíhá jednání s manažery České 

pošty, která se týkají dalšího způsobu provozování 

poštovních služeb. V obci je také zajišťována 

motorizace, která služby pošty zajišťuje. Obci byla 

nabídnuta možnost provozovat poštovní služby v rámci 

programu Partner I a později po několika jednáních, která stále probíhají, forma Partner II, která je již pro 

další vyjednávání přijatelná, protože je lépe finančně zajištěna.V rámci optimalizace služeb probíhají 

jednání se všemi obcemi, kde pošta působí. Samozřejmě, že nesouhlasíme se zrušením kamenné pošty, 

avšak nikdo nám neslíbí, že kamenná pošta v naší obce zůstane zachována. Podle informací, které se k 

nám dostávají, jde poště o radikální snižování nákladů. Proto se stále zajímáme o to, aby služby pošty 

občanům zůstaly zachovány, a to v co nejlepší kvalitě.  

 

Zásadní je však ta skutečnost, že pokud budeme uvažovat o převzetí služeb pošty pod hlavičku obce, což 

je podmínkou, stane se pracovník, který by služby pošty zajišťoval, zaměstnancem obce. To však přinese 

obci určité výdaje.V praxi by to vypadalo tak, že Česká pošta kompletně zařídí místnost na své náklady, 

kde by byly poštovní služby poskytovány a to tak, jak jsou dnes poskytovány v současné pobočce, až na 

malé výjimky. Pošta také zajišťuje odborná školení a poskytuje úřední materiál. Česká pošta kompenzuje 

v určité výši mzdové náklady. Obec by nesla zejména provozní náklady. Ty se týkají vytápění místnosti a 

příslušných odvodů ze mzdy pracovníka. O této možnosti bude v blízké době rozhodovat obecní 

zastupitelstvo. Co se týče financování máme spočítáno, že ztráta neboli náklady spojené s činností 

Partnera II, by činily cca 75 000 Kč za ROK.  

 

Záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce. Pro potřebu poštovních služeb by zřejmě nejlépe vyhovovala 

místnost v přízemí Obecního úřadu,v současné době knihovna, a to zejména pro svou dobrou dostupnost. 

Vhodné by bylo oslovit občany a zeptat se jich na jejich názor. Možná že právě tento článek bude 

oslovením občanů. Po dohodě s Radou obce zvolíme další postup.  

 

Vratislav Vopálka 

 

Obecnímu zastupitelstvu by velmi pomohlo znát názory občanů na to, zda přistoupit na nabídku poštu či 

nikoli. Odpovězte prosím zakroužkováním odpovědi ANO/NE. Anketní lístek poté odstřihněte a 

nejpozději do 19. 11. 2012 jakýmkoliv způsobem doručte Obecnímu úřadu (stačí vhodit do poštovní 

schránky). Anketní lístek je anonymní.  

 

------------------------------------------------ zd e  o d s t ř i hn ě te ------------------------------------------------------- 

 

A N K E T N Í  L Í S T E K   

Souhlasím, aby obec Choustníkovo Hradiště přistoupila na nabídku České pošty a provozovala poštovní 

služby v rámci programu Partner II.   

             ANO  NE 
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PODĚKOVÁNÍ  

 

Moc děkuji panu starostovi a předsedovi rybářského kroužku panu Petru Kožešníkovi za vstřícné jednání 

a umožnění využití prostorů u rybníka včetně rybářské chatky pro rodinnou oslavu našich dětí, vnoučat a 

pravnoučat, žijících v ČR a Belgii.  

Hana Dušková 

 

 

JAK SE VOLILO V NAŠÍ OBCI  - VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2012 

 

Celkem 475 voličů 

Účast 113 voličů = 23, 78 % 

Volené strany  

 

- nebyly zaregistrovány žádné  

neplatné hlasovací lístky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Jistě všichni sledujeme domácí politické dění, a tak nikomu nemůže ujít informace o přímé volbě 

prezidenta České Republiky. V novodobé historii je to mimořádná událost. Volba prezidenta proběhne 

11. a 12. ledna 2013.  

 

V naší obci budeme volit na již obvyklém místě v Obecním domě č. p. 79. Potřebné informace budou 

opět přiloženy k hlasovacím lístkům,  které obdrží každý volič na adresu trvalého bydliště.  

 

Vratislav Vopálka 

 

NOVÁ VYHLÁŠKA O NAKLÁDÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU                                     

 

Na svém příštím jednání se zastupitelstvo obce bude zabývat vydáním nové vyhlášky o nakládání a 

likvidaci komunálního odpadu. Bohužel se tato záležitost týká nás všech. Už dnes máme spočítáno, že 

obec Choustníkovo Hradiště v letošním roce na likvidaci doplácí velmi vysokou částku (cca 100 000 Kč). 

Tuto situaci bude muset Obecní zastupitelstvo ještě v letošním roce řešit. Jsou to opět nepopulární 

záležitosti. Jde o to, zda a o kolik bude nutno poplatky zvýšit. Není možné, aby tuto další finanční zátěž 

nesla obec. Zastupitelstvo obce bude na svém jednání projednávat cenové nabídky firmy Transport 

Trutnov s. r. o. (navrhovaná částka na hlavu je 661,20 Kč včetně DPH/rok) a firmy Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem (navrhovaná částka na hlavu je 649,80 Kč včetně DPH/ rok).  

Pořadí Název volené strany Počet hlasů 

1. KSČM 32 hlasů 

2. ČSSD 24 hlasů 

3. Koalice,  

TOP 09 

9 hlasů 

4. Východočeši,  

ODS 

6 hlasů 

5. SNK Evropští demokraté, 

Pravý blok 

5 hlasů 

6. Zemanovci 

Změna pro KHK 

SSO 

4 hlasy 

7. Piráti 3 hlasy 

8. ČSNS 2 hlasy 
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Neradi vnímáme, že cena za skládkovné a dopravu se zvyšuje. Obec musí na tuto situaci reagovat. Snad 

jen mohu podotknout, že obec sama nemá z těchto poplatků žádný prospěch. Snad jen administrativní 

práci, kterou musíme při respektování všech zákonů zajistit.                                                                                                      

                                                                                                                     Vratislav Vopálka 

Vývoj poplatků za likvidaci komunálního odpadu v předešlých letech  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Vratislav Vopálka, Jaroslav Ježo, Jan Říha, Kateřina Medunová, Hana Dušková, Martina Hloušková, Jindřich Franc,  
Mgr. Věra Konečná, Ing. Michaela Kopecká. 

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: choustnikovo.hrad@iol.cz  

Internetové stránky: www.choustnikovohradiste.obec.cz 

Rok Výše poplatku za rok (v Kč) 

2006 340 

2007 390 

2008 410 

2009 480 

2010 480 

2011 480 

2012 480 

mailto:choustnikovo.hrad@iol.cz
http://www.choustnikovohradiste.obec.cz/

