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hradiště

www.choustnikovohradiste.cz

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že Vás mohu oslovit 

jako nový starosta obce Choustníkovo Hra-
diště. Tuto „práci“ jste mi do rukou vložili Vy 
a budu se snažit o to, aby výsledkem na-
šeho společného snažení byla spokojenost 
Vás, občanů.

Své první řádky bych rád věnoval po-
děkování všem našim občanům, za velkou 
účast v říjnových komunálních volbách. 
Projevili jste svůj názor i to, že Vám dění 
v obci není zcela lhostejné. Bylo mi velkou 
ctí kandidovat do zastupitelstva a poslé-
ze přijmout funkci starosty obce. Upřímně 
děkuji za podporu a budu se snažit důvěru 
ve mě vloženou nezklamat. Nebudu však 
zastírat, že jsem ani zdaleka netušil, jak ná-
ročná tato práce je… Stále se musím učit 
mnoho nových, pro mě často neznámých 
věcí, ale jsem přesvědčen o tom, že společ-
ně s kolektivem rady obce, členů zastupitel-
stva, pracovníků obecního úřadu i místních 
spolků dokážeme vytvořit tým, který bude 
pro naši obec přínosem.

Možná mě někteří z Vás do voleb příliš 
neznali, ale to se pokusím napravit hlavně 
díky práci, kterou pro tuto obec vykonám. 
Jsem připraven naslouchat Všem bez roz-
dílu a ujišťuji Vás, že jsem rád za občany, 
kteří chodí po obci s otevřenýma očima 
a nebojí se ukázat na to, co se jim nelíbí. 
Ano, jistě chápete, že ne všechna Vaše 
přání dojdou realizace. Řím také nebyl po-
staven za jeden den. Všechno má svůj čas 
a pořadí, proto prosím o trpělivost, pokud 
máte pocit, že se věci „nehýbou“ tak rychle, 
jak jste si představovali. Věřte, že se sna-
žíme ze všech sil. V současné době je ak-
tuálně rozpracováno hned několik projektů, 
o kterých bych Vás zde, v novém oficiálním 
periodiku obce, rád informoval.

Jedná se o velké investiční akce, které 
se neobejdou bez pomoci státu, tedy, čer-
pání dotací. V uplynulých měsících intenziv-
ně probíhaly přípravné práce zejména na 
rekonstrukci naší mateřské školy a na wor-
koutové hřiště. Rádi bychom docílili vybudo-
vání workoutového hřiště s klidovou zónou. 
V tuto chvíli žádáme s veškerou dokumen-
tací Královehradecký kraj a Ministerstvo 
pro místní rozvoj o dotaci, která rozhodne, 
v jaké míře se bude na hřišti investovat. 

Současně žádáme o dotaci k rekonstrukci 
mateřské školy, bez které není realizace 
možná. Jde o finančně nejnáročnější pro-
jekt, a i když část nákladů snad pokryjí do-
tace, přesto její dofinancování z vlastních 
zdrojů bude pro obecní pokladnu velkou 
zátěží. Momentálně jsme již získali veškerá 
povolení na stavební úpravy. Opravit by se 
mělo celé přední průčelí, kompletní zatep-
lení obvodového pláště budovy, měly by se 
vyměnit všechny rozvody, vybudovat nové 
boční schodiště pro nouzový únik a dojde 
k rozšíření prostorů pro děti v nevyužitých 
částech budovy. Stavebními úpravami se 
zlepší užitné vlastnosti, prodlouží se život-
nost budovy a také se sníží energetická 
náročnost provozu budovy. Dovést tento 
projekt do zdárného konce bude jak pro 
provozovatele, tak pro uživatele a všechny 
pracovníky velmi náročné. Věříme však 
tomu, že dotace bude přiklepnuta a tuto 
prospěšnou akci zdárně zvládneme.

Koncem loňského roku se rada obce, 
na základě podnětů některých obča-
nů, usnesla na navýšení svozových dnů 
komunálního odpadu. Rada tak chtěla 
vyjít vstříc obyvatelům, kteří o týdenní 
svoz žádali z důvodů zápachu z popel-
nic v letních měsících. Není to však sig-
nálem k tomu, aby byly popelnice o to in-
tenzivněji plněny. Je potřeba si uvědomit, 
že cena za svoz komunálního odpadu se 
odvíjí zejména od váhy vyvezeného od-
padu. Proto apeluji na všechny občany, ať 

nadále třídí odpad stejně poctivě jako dopo-
sud a neplní popelnice odpadem, který tam 
nepatří. Není nutné naplnit popelnici pokaž-
dé až po okraj! Věřím, že budou všichni ob-
čané natolik ukázněni, že tento krok nepo-
vede k navýšení ceny za svoz komunálního 
odpadu v příštím roce.

Při podzimním odečtu vodoměrů mě 
část občanů z Ferdinandova upozornila, že 
je z vodovodu cítit více chlóru. Proto jsem 
kontaktoval firmu Vodohospodářské služby 
RT, s. r. o., která se stará o obecní vodovod 
a konzultoval s ní tento problém. Společnost 
na základě oznámení provedla kontrolní 
měření, která však žádnou závadu neodha-
lila. Všechny předchozí naměřené výsledky 
byly v pořádku. Není však vyloučené, že 
v danou dobu zápachu, byla koncentrace 
chlóru jiná. Toto způsobuje nestejnoměrný 
odběr vody, proto je v letošním roce na Fer-
dinandově plánovaná výměna chlorátoru.

Závěrem bych ještě jednou chtěl vyjádřit 
své díky všem spoluobčanům, podnikate-
lům a spolkům za spolupráci a vzájemnou 
výpomoc v uplynulém roce. Poděkování pa-
tří všem, kteří se starají o hezký vzhled naší 
obce, kteří se zajímají o dění v obci a naši 
obec reprezentují. Děkuji také celému ko-
lektivu mateřské školy za přípravu a zajiš-
tění kulturně doprovodných akcí. Jakákoliv 
dobrovolná práce ve prospěch obce je ne-
docenitelná, obzvláště poskytujete ‑li ji ve 
svém volném čase. Srdečně děkuji všem.

Jan Vogl

Slovo StaroSty obce chouStníkovo hradiště

Informace k obecním novInám
Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo obecních novin. Vynasnažíme se, aby Vám 
pravidelně poskytovaly co nejvíce informací o dění v naší obci a jejím nejbližším 
okolí. Naleznete zde nejen informace z obecního úřadu a místních spolků či škol, ale 
těšit se můžete i na různé rubriky, jejímiž spolutvůrci se můžete stát i Vy. Nabízíme 
Vám například společenskou rubriku či možnost inzerce. Chystáme také cestova-
telské okénko, které nabídne zajímavé tipy na výlet do blízkého i vzdáleného okolí. 
Další rubriky mohou vzniknout na základě Vašich podnětů.

V tomto čísle jsme ještě striktně neuplatnili pravidla, dle kterých bude přijímání 
článků a jejich následné vydávání probíhat. Pokud však chceme, aby byly noviny ob-
sahově pestré, a Vy jste v nich našli mnoho zajímavého, bude potřeba určitá pravidla 
dodržovat. Tato pravidla jsme vytvořili společně s radou obce a jsou k nahlédnutí na 
webových stránkách obce.

Přejeme Vám hezké čtení a těšíme se na Vaše podněty i příspěvky do novin. Za-
sílat je můžete na e ‑mailovou adresu, kterou naleznete na zadní straně novin spolu 
s datem uzávěrky dalšího čísla.

Redakční rada
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Z jednání rady obce chouStníkovo hradiště
Vážení spoluobčané,

dovolte mi podělit se s Vámi o záleži-
tostech, kterými se zabývala rada obce 
Choustníkovo Hradiště v období od usta-
vujícího zasedání zastupitelstva obce 
po komunálních volbách až doposud. 
Jak jistě víte, rada obce je výkonným 
orgánem obce a v Choustníkově Hra-
dišti se skládá z pěti členů. Díky tomu, 
že ve volbách víceméně uspěly obě 
kandidátky, máme pro toto volební ob-
dobí dva místostarosty, z každé volební 
strany jednoho. Toto rozložení má za cíl 
zajistit spravedlivé rozdělení sil, s ohle-
dem na výsledky voleb. Rada obce na-
příklad zabezpečuje hospodaření obce 
podle schváleného rozpočtu, projedná-
vá a řeší návrhy, připomínky a podněty 
členů zastupitelstva obce nebo komi-
sí obce, přezkoumává opatření přijatá 
obecním úřadem a je kompetentní roz-
hodovat v otázkách tzv. zbytkové pravo-
moci. To zjednodušeně řečeno zname-
ná, že pokud není výhradně zmocněn 
k rozhodování jiný orgán (zastupitelstvo 
obce, starosta obce), rozhoduje o tako-
vé věci vždy rada.

Rada obce se v uplynulém období 
sešla celkem pětkrát, a to ve dnech 7. lis-
topadu, 28. listopadu, 12. prosince 2018, 
2. ledna a 6. února 2019. V některých 
dnech se jednání protáhlo do velmi 
pozdního večera, jednou dokonce i přes 
půlnoc. Nebudu zde vypisovat všechny 
záležitosti, kterými se rada zabývala, ale 
zkusím vybrat ty nejpodstatnější.

Schůze rady obce konaná dne 7. lis-
topadu 2018 byla první schůzí nově zvo-
lené rady obce. Jelikož jsme s panem 
Zdeňkem Seidlem byli nováčky, bylo 
to pro nás zcela nové. Myslím, že jsme 
se rychle rozkoukali a mohli projedná-
vat body schůze, aniž bychom za zku-
šenými matadory výrazněji zaostávali. 
Na této schůzi jsme projednali zejména 
další fungování obecního úřadu a jeho 
vybavenost výpočetní a jinou technikou. 
Řešili jsme také provoz vodovodní sítě, 
související výměny vodoměrů a způsob, 
jakým by obec měla postupovat v přípa-
dě neplatičů, jako i některé plánované 
opravy. Odsouhlasili jsme zřízení osvět-
lení na dětském hřišti a ustanovili komisi 
pro péči o zeleň, která by měla pomáhat 
při rozhodování nejen o žádostech o po-
kácení stromů v obci. Zásadním bodem 
bylo jednání o rekonstrukci místní komu-
nikace na Ferdinandově. Vzhledem k vy-
soké ceně realizace jsme se usnesli na 
tom, že je třeba zajistit financování této 
akce z jiných, než obecních zdrojů. Zají-
mavostí je, že již na tomto jednání jsme 
poprvé zmínili zájem na pravidelném vy-
dávání obecních novin. Nesmím také za-
pomenout na velmi důležitý bod, kterým 
byl návrh pana Jiřího Hudoka na rozší-
ření hřiště za starou poštou a zbudování 
nového workoutového hřiště. Pan Hudok 
všechny zastupitele seznámil se zámě-
rem revitalizace celého prostoru a rada 
obce se zabývala zejména financováním 
tohoto projektu z některého dotačního 
titulu.

Dne 28. listopadu 2018 jsme přede-
vším projednávali návrh rozpočtu obce 
na rok 2019. S účetní obce paní Fejko-
vou jsme bod po bodu prošli celý rozpo-
čet, přičemž členové rady obce navrho-
vali dílčí úpravy. Nakonec jsme připravili 
pro zastupitelstvo obce rozpočet, který 
obsahoval na rozdíl od původního ná-
vrhu například finanční prostředky na 
týdenní odvoz komunálního odpadu po 
celý rok, alokaci finančních prostředků 
na obecní noviny, navýšili jsme prostřed-
ky na podporu výstavby domácích čis-
tíren odpadních vod, výraznou položku 
jsme schválili pro místní hasiče, naopak 

jsme například ponížili prostředky na  
II. etapu rekonstrukce místní komuni-
kace na Ferdinandově. Dále jsme se 
usnesli na tom, že zorganizujeme osla-
vu pro jubilanty při příležitosti dosažení  
60., 70., 80., a každých dalších 10 let 
věku, jak naše obec pořádala historicky. 
Znovu se na této schůzi projednávalo vy-
dávání hradišťského tisku, přičemž jsme 
se nemohli shodnout na tom, kolik osob 
by měla obsahovat redakční rada.

Další schůze proběhla dne 12. pro-
since 2018. Při tomto jednání jsme 
konkrétněji prodiskutovávali projekt na 
II. etapu rekonstrukce místní komunika-
ce na Ferdinandově. Já a Zdeněk Sei-
dl jsme si zapůjčili před touto schůzí 
kompletní projekt a podrobně jsme se 
s ním seznámili. Po diskuzi jsme do-
spěli k závěru, že některé body v pro-
jektu nejsou dořešeny dle našich před-
stav a rekonstrukce je s ohledem na 
význam a vytíženost dané komunikace 
velmi rozsáhlá. Shodli jsme se na tom, 
že by bylo vhodné provést úpravy tohoto 
projektu a dojednat některé vlastnické 
otázky k pozemkům, kterých se rekon-
strukce dotkne. I s ohledem na závěr 
z minulého jednání, kdy jsme usoudili, 
že je třeba nalézt finanční prostředky na 
tuto opravu, jsme se usnesli na tom, že 
by se plánovaná rekonstrukce měla od-
sunout až do vyřešení všech sporných 
otázek. Dalším důležitým bodem jednání 
byla hasičská cisterna. Diskutovali jsme 
o možnosti zakoupení staronového vo-
zidla z obecních financí, neboť možnost 
získání vozidla bezplatně je víceméně 
nulová. Tohoto bodu diskuze se zúčast-
nil i velitel hasičů pan Petr Hloušek a se-
známil nás s některými nabídkami. Poté 
jsme opět diskutovali o vydávání obec-
ních novin a na závěr jsme zvažovali za-
jištění bezpečnosti přecházejících osob 
na přechodu u autobusových zastávek 
na silnici č. I/37. Budeme se snažit pro-
sadit zřízení ostrůvku uprostřed, který by 
zajistil bezpečnější přecházení zejména 
dětí.

Dne 2. ledna 2019 jsme se narych-
lo sešli zejména z důvodu nákupu vy-
brané hasičské cisterny, jejíž nákupem 
nás pověřilo zastupitelstvo obce. Byl 
vybrán vůz po velké renovaci (před  
10 lety) a tato koupě se jevila jako nej-
vhodnější. Nutno poznamenat, že vo-
zidlo je již v Hradišti a naše obec je 
jejím hrdým vlastníkem. Došlo také ke 
schválení plánu rozvoje sportu, což je 
dokument, který je nutný k žádosti o do-
taci na vybudování workoutového hřiště 

Starosta:
Ing. Jan Vogl

Místostarosta:
Jaroslav Macháček

Místostarosta:
Zbyněk Šmíd

Rada obce:
Ing. Jan Vogl

Jaroslav Macháček
Zbyněk Šmíd
Zdeněk Seidl

MUDr. Jiří Záplata
 

Kontrolní výbor:
Hana Čížková, předseda

Petr Slabý, člen
Jiří Hudok, člen

Finanční výbor:
Pavlína Potocká, předseda

Lucie Kreislová, člen
Petr Hloušek, člen

Ostatní členové zastupitelstva:
Ing. Svatava Koubová
Ing. Antonín Krobot

Mgr. Jiří Popov
MUDr. Lubomír Jadrný

SlOžení ObecníhO 
zaStupitelStva 

pO KOMunálních vOlbách 
5.–6. 10. 2018
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Turnaj v pIng- pongu dne 27. 12. 2018.
Po asi tříleté pauze jsme se pokusili obnovit tra-

dici „Hradišťské pálky“. Ping ‑pongový turnaj se díky 
vstřícnosti Obecního úřadu uskutečnil v příjemném 
prostředí staré školky pod záštitou Všestranného 
sportovního klubu. VSK se postaral o organizaci 
turnaje, o pohoštění všech zúčastněných a o ceny. 
Děkujeme firmě Reketi Janečková, firmě Daros 
a OÚ Choustníkovo Hradiště za to, že nám velkou 
měrou přispěly na pěkné ceny. Turnaje se zúčastnilo  
28 hráčů, mezi nimi i ženy a děti. Hrálo se od  
9.00 hod. a vítěz byl znám kolem 15. hod. Mohu se 
souhlasem vítěze uvést, že se jím stal Honza Novák 
z Vlčkovic. Akce se velice povedla a to taky díky or-
ganizátorům, kterým touto cestou ještě jednou dě-
kuji. Všechny zúčastněné už teď mohu pozvat na 
další turnaj, nazvaný „povelikonoční“, který se usku-
teční 27. dubna. (předběžně, včas bude potvrzeno)!!! 
A dle počasí se bude hrát buď na hřišti za poštou, 
nebo opět ve staré školce. Samozřejmě jsou vítáni 
všichni ti, kteří si chtějí zahrát a taky ti, kteří se chtějí 
trochu pobavit. Buďte připraveni a trénujte, možnost 
máte. (o tom článek na jiném místě)

Hudok Jiří

pInec pro všechny
Po vydařeném turnaji se ozvaly hlasy, že by bylo dob-

ré dát dohromady nadšence na ping ‑pong. Hlasy byly vy-
slyšeny a tak dávám na vědomí všem, že se rozjel „Pinec 
pro všechny“. Chodí se do staré školky, dle domluvy. Je 
to vše na dobrovolnosti, ale určitá pravidla se dodržovat 
musí a to vše se dozvíte, když dorazíte. Info p. Vaníček 
tel. 737 877 029, p. Pavlis tel. 732 778 850. Jste vítáni.

Hudok Jiř

a dalších prvků za bývalou poštou. Také 
jsme se konečně dohodli na podobě re-
dakční rady a vydávání hradišťských no-
vin, které právě čtete. Tento den se také 
rada obce zabývala stejným bodem jako 
předchozí zastupitelstvo, kterým bylo 
odmítnutí žádosti bývalého místostaros-
ty pana Jaroslava Hlouška o odstranění 
chyb v zápise z jednání zastupitelstva 
obce ze dne 20. června 2018. Jednalo 
se o jednání, při kterém se pan Jaroslav 
Hloušek vzdal mandátu zastupitele, což 
nyní prostřednictvím advokáta zpochyb-
ňuje a žádá doplacení odměny přes sto 
tisíc korun, která mu měla náležet až do 
komunálních voleb. Požádal jsem o po-
věření rady obce k zastupování obce 
v této věci a bylo mi vyhověno. Vytvořil 
jsem tedy odpověď podle usnesení za-
stupitelstva obce, že nárok pana Jaro-
slava Hlouška neuznáváme a tento jsme 
odeslali jeho advokátovi.

Další schůze pak proběhla dne 
6. února. Původně jsme se měli sejít 
dříve, ale k velké nemocnosti se nám to 
nepodařilo. Na této schůzi jsme řešili fi-
nanční podporu rybářům, materiální po-

třeby hasičů, drobné nákupy, pořádání 
některých akcí v obci a jiné nepříliš zají-
mavé věci. Hovořili jsme také o budoucí 
rekonstrukci budovy mateřské školky, na 
kterou již vlastníme stavební povolení. 
Vzhledem k nemalé investici se chystá-
me požádat o dotaci, která by mohla po-
krýt až 70 % výdajů. Velkou zajímavostí 
je, že bylo na návrh MUDr. Jiřího Záplaty 
schváleno pořádání vánočního koncertu 
pro rok 2019, jehož hlavním protagonis-
tou by měl být známý hudební soubor 
Spirituál kvintet. Rovněž zajímavým bo-
dem byla informace obce Dolní Hradiš-
tě (okres Plzeň ‑sever), která by chtěla 
uspořádat v roce 2020 setkání všech 
Hradišť v České republice. Dolní Hradi-
ště se zajímá, zdali naše obec bude mít 
zájem se tohoto setkání účastnit. Tento 
nápad nám připadal zajímavý a účast 
na tomto setkání jsme schválili. Násled-
ně jsme diskutovali o budoucím využití 
parcely, kterou se obci podařilo zakoupit 
na konci minulého roku od paní Vojtové. 
Jelikož se jedná o pozemek přiléhají-
cí k návsi, je pro obec velmi zajímavý. 
Obec by potřebovala rozšířit komunika-

ci vedoucí mezi touto parcelou a býva-
lou samoobsluhou tak, aby dosahovala 
předpisových rozměrů. Tomuto záměru 
pravděpodobně ustoupí budova na naší 
nové parcele, která i pro svůj technický 
stav je vhodná spíše k demolici. Z uve-
deného pozemku by se tak ukrojila část 
na tuto cestu a dále by se oddělily další 
dvě parcely, na kterých by například bylo 
možné vystavět rodinné domy. Zbytek 
by si obec ponechala pro vlastní potřebu 
a pokusila se zrealizovat výstavbu nové 
hasičské zbrojnice a většího kulturního 
sálu. Takový záměr má nyní jednohlas-
nou podporu všech radních, ale nakonec 
rozhodne zastupitelstvo obce.

Jaroslav Macháček

Každý kdo se procházel 
po sobotním obědě po obci, si 
musel všimnout něčeho “jiné-
ho”. Sobota 12. 1. 2018 byla 
pro místní dobrovolné hasiče 
dnem svátečním. Po relativně 
krátké době bez auta si pře-
vzali “novou” cisternu.

V brzkých ranních ho-
dinách vyrazila jednotka 
společně se zástupci obce 
do obce Maršovice. Zde si 
naši hasiči převzali hasičský 
automobil CAS 24 K Liaz. 
Tento nový automobil beze-
sporu usnadní práci a zajistí 

bezproblémový dojezd všem 
členům JSDH. Tento kup je 
velkým krokem vpřed jak pro 
hasiče, tak pro ochranu naší 
obce.

Nyní čeká členy dovyba-
vení, lehký servis a zaškolení 
s kterým jim pomůžou hasiči 
z Hajnice a profesionální ha-
siči ze Dvora Králové.

Hasiči by rádi poděkovali 
všem zástupcům obce za pod-
poru. Dále by rádi poděkova-
li panu Martinu Siegerovi za 
technickou pomoc při výběru 
tohoto vozidla.

Jan Seneta

haSiči mají novou ciSternu

inzeRce
Nestíháte spotřebovat úrodu ze zahrádky, nebo svého 
chovu, překáží vám v domě či garáži nevyužité věci, 

chcete nabídnout své služby, nebo naopak něco hledá-
te? Tady je to pravé místo, pro vaši nabídku či poptávku. 

Určeno pro místní občany a firmy.

SpOlečenSKé OKénKO
V této rubrice můžete poblahopřát 

svým blízkým k významnému 
jubileu, či vzpomenout na ty, 

kteří již mezi námi nejsou, nebo 
jen zkrátka někomu obyčejně 

poděkovat.
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První prosincovou neděli jsme se tradičně sešli „na ná-
městí“, abychom načerpali trochu vánoční atmosféry, setkali 
se se sousedy, známými.

Po přivítání panem starostou Ing. Voglem nám děti z ma-
teřské školy předvedly, jak krásně jim jde zpívání vánočních 
koled. Kdo chtěl, měl možnost se přidat.

Občerstvení připravil Svaz žen, kromě svařáku byla 
možnost zakousnout i něco sladkého, děti měly čaj zdarma.

My, hasiči, jsme se postarali o Ježíškovu poštu, kterou 
jsme vloni vyzkoušeli poprvé a která nahradila vypouštění 
balónků. Proti balónkům se objevilo několik kampaní, jistě 
jste zaznamenali i fotografie zvířat uvězněných do provázků 
nebo zbytků balónků. Snad ale děti zklamané nejsou a vě-
říme, že Ježíšek i nějakou tu odpověď na přáníčko poslal.

Snažili jsme se také o další zpestření, hasičské děti si 
daly práci s obkreslováním formiček na perníčky, vystřiho-
valy, laminovaly a opět vystřihovaly, děrovaly, aby připravi-
ly polotovary na ozdobičky. Ty jsme po dotvoření věšeli na 

stromeček, který obstarala obec.
Čerti s Mikulášem cestu k nám také našli, vyslechli jsme 

si spoustu krásných básniček, písniček, všechny děti určitě 
byly celý rok moc hodné, když čerti nikoho do pekla neod-
nesli, naopak každé dítko dostalo za odměnu balíček připra-
vený obcí.

Bohužel nám nepřálo ani trošku počasí a celý večer pro-
pršel. Také nejspíš proto účast nebyla tak hojná jako v jiných 
letech a po nadílce se většina rozprchla do svých vyhřátých 
domovů.

Věříme ale, že se potkáme i při jiných příležitostech 
v průběhu roku 2019, do kterého Vám za všechny malé ha-
siče přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných snů.

Malá poznámka na závěr – zdobení stromečku bychom 
rádi zopakovali, pokud máte nějaký nápad na ozdobičky, 
které se dají připravit a pak snadno dotvořit na místě i malý-
mi dětmi, budeme rádi za inspiraci.

Jan Říha, Šárka Medlíková

První sníh. To je vždycky velká 
událost. Všechny děti se radují, paní 
učitelky také, jen paní školnice „žbrb-
lá“. Koulování, stavění sněhuláků, jíz-
da na bobech nebo jen převážení sně-
hu z místa na místo. Vzpomeňte si, jak 
se dělají andělé ve sněhu… Sníh je 
pro děti nádherná a inspirující hra. Le-
tos jsme si sněhu užili všichni a hodně 
a teď už se těšíme na jaro.

Pohádka „Sůl nad zlato“ v podá-
ní Divadla Jany Hruškové. Stala se 
z toho tradice zvát si návštěvu do ma-
teřské školy. A druhý únorový týden 
máme ve školním vzdělávacím pro-
gramu aktivity s názvem „Z pohádky 
do pohádky“. Někdy k nám přichází 
na pohádku i děti z mateřské školy lo-
gopedické. Paní Jana Hrušková (ses-
tra Evy Hruškové ‑ není to jen souhra 

jmen) si připravila moc hezky uděla-
nou klasickou pohádku se zpěvem 
a tancem a hodinka uběhla, ani neví-
me jak. Určitě doporučujeme jako dal-
ší představení pro obec. Je skvělé, že 
se občané mohou takových pěkných, 
zábavných a pohádkových vystoupení 
zúčastnit o víkendech. Pohádka potě-
ší nejen malé, určitě se běžte na ně-
kterou z nich podívat. Ta nejbližší se 
uskuteční v neděli 7. 4. 2019 na sále 
obecního domu. Taková milá podíva-
ná po nedělním obědě. Kdo by odolal?

I my umíme zahrát pohádku. Určitě 
ji poznáte ‑ je tam veliká řepa a dědek, 
který potřebuje pomocníky… Ve škol-
ce proběhl také maškarní karneval. Ve 
čtvrtek 21. února se školka proměni-

la… nebyly zde děti ani učitelky, ale 
pohádkové bytosti, zvířátka a příšerky 
a kdovícoještě!

Při příležitosti svátku sv. Valentýna 
jsme vytvořili srdce pro všechny obča-
ny Choustníkova Hradiště. Zdravíme 
vás, milí občané, mějte se rádi, nejen 
jednou za rok, ale pořád a stále a furt. 
To vám přejí děti z mateřské školy.

Kolektiv MŠ

roZSvícení Stromečku

„co je nového v naší mateřSké škole“
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Svaz žen v Choustníkově Hradišti 
je dlouholetá a činorodá společenská 
organizace v obci, škoda jen, že ne 
příliš viditelná. Ačkoli žiji v Hradišti už 
několik let, přiznám se, že jsem o její 
existenci neměla tušení. Proto bylo 
pro mne překvapením, kolik aktivit 
provozuje. Proč jsem vstoupila do této 
společenské organizace? Jde o spo-
lečnost lidí (žen) určitým způsobem 
si blízkých, kteří se schází, užívají si 
pospolitosti, sdílejí kulturní zážitky 
a hlavně dělají užitečné věci i pro dru-
hé a ještě se u toho baví.

V současné chvíli má svaz 15 čle-
nek, zasloužilou předsedkyní je paní 
Hana Dušková, místopředsedkyní 
a jednatelkou, zároveň hybnou silou 
sdružení, je paní Marie Blažková.

Čas běží a současný věkový prů-
měr naznačuje, že svaz potřebuje 
omladit.

zveme proto mladé ženy aby se 
připojily, rády bychom jim nabídly 
zkušenosti a pomoc třeba s organi-
zací programů pro děti.

uKázKy z naší činnOSti:
brigády
Brigády pořádané svazem žen se 

týkají většinou úpravy a čistoty obce, 
což jsou především nepopulární úkli-
dové práce, za které obec nemusí vy-
nakládat finanční prostředky.

zábava a kultura
výjezd do hor - Velká Úpa v červ-

nu 2018 se velmi vydařil. Naše skupi-
na se představila nacvičenou scénkou 
„Z ordinace MUDr. Pytlíčka“. Sklidily 
jsme úspěch, ale příjemným faktem 
bylo, že jsme se nejvíce pobavily 
samy. Odpoledne jsme se vydaly na 
korzo do Janských Lázní, nastrojily 
jsme se ve stylu „30. léta“ a ve slu-
šivých šatičkách, slamáčcích se slu-
nečníky jsme budily na promenádě 
zaslouženou pozornost.

Večer se konala vtipná „proužko-
vaná“ módní přehlídka, předvedená 
modelkami z vlastních řad. O legraci 
i dobré jídlo nebyla nouze.

Divadlo. Vstupenky na předsta-
vení do divadla v Trutnově zakoupila 
Hana Čížková z pokladny svazu. Bylo 
potřeba zorganizovat dopravu auty pro 
9 členek, což se perfektně podařilo. 

  Společenský piknik u rybníka.  
Využily jsme krásného podzimního 
počasí na poslední akci v přírodě – 
opékání buřtů u rybníka. Využily jsme 
po domluvě s rybáři jejich kabinu. 
Sice bylo zapotřebí si napřed trochu 
uklidit, ale šunková klobása od Držků 
byla velmi dobrá, k tomu káva i vínko. 
Účast byla hojná, ústřední postavou 
(spíše postavičkou) naší společnosti 
se stal jediný muž večera – malý Va-
šík Dušek, který nás obveseloval svou 
bezprostředností.

vánoční posezení v Obecním 
domě je pořádáno každoročně pro 
všechny členky svazu. I tentokrát byl 
připraven nejen oběd, ale další sladké 
či slané dobroty. K tomu kafíčko a ví-
nečko. Letos bylo setkání netradič-
ní tím, že nás navštívil nový starosta 
obce p. Jan Vogl. Bylo to jednak obo-
hacení o mužský prvek, ale důležité 
bylo, že přinesl mnoho důležitých in-
formací o dění v obci. Nás konkrétně 
potěšila zpráva o schválené výši pří-
spěvku od obce pro naše sdružení na 
různé aktivity (návštěvy divadla, výle-
ty, výstavy) a jiné kulturní zážitky, kte-
ré budou odměnou za naši práci.

Na závěr jsme si rozdaly mezi se-
bou malé dárečky a vánočku, kterou 
nám darovala místní pekárna. Pose-
zení bylo velice příjemné a navodilo již 
vánoční náladu.

„babička roku“
je soutěž vyhlašovaná krajskou or-

ganizací každým rokem. Letos jsme 
tam měly svoje „želízko v ohni“, soutě-
žila naše členka paní Marie Blažková. 
Jako volnou disciplínu zvolila tanec 
„chacha“ a když s partnerem zatančili 
na přinesenou hudbu, sklidili velký po-
tlesk a nakonec paní Blažková získala 
3. místo.

Marie Rausová 
ve spolupráci s Marií Blažkovou

SvaZ žen

Vyvážení popelnic každý týden 
‑ to je změna na tento rok. V zimě 
a v období topení to plně chápu, ale 
v létě? Dle mého názoru je to krok 
zpět. Naučili jsme se velice solidně 
třídit odpad a dle vyjádření šéfa fir-
my, která zajišťuje odvoz tříděného 
odpadu nejen v naší vesnici, ale 
v mnoha dalších obcích, tak jsme 
jedna z nejúspěšnějších v třídění. 
Když pominu betonové zbytky, hlínu, 
suť atd., to je vše co se do popelnic 
nepatří, tak co nám zbývá do popel-
nice hodit? Pokud třídíme tak, jak by 
jsme měli, zbývá opravdu málo, tak 
na svoz po 14 dnech. Ale o tom bylo 
napsáno v době, kdy se rozhodova-
lo, před asi čtyřmi lety, dost a dost. 
Tento systém a četnost svozů fungo-
val spolehlivě do loňska. Divil jsem 
se, že rozhodnutí rady o této změně 
bylo takové jaké bylo, až do té doby, 
než jsem zjistil, že svozy každý týden 
byl jeden z volebních bodů sdružení 
„alternativa“. A tady vidím to jádro 
pudla. Dát si do volebního programu 
bod, který vyhovuje tak maximálně 
jednomu či dvěma podnikatelským 
subjektům, které nejsou schopny po-
radit si s větším množstvím odpadků 
(i v důsledku nedokonalého třídění), 
tak to je na pováženou. Tímto se po-
vinnosti a problémy přehodí na obec 
a následně na občany, protože dal-
ší svozy navíc, něco stojí a zaplatí 
to dříve či později někdo jiný. A ten 
„jiný“, to budeme my všichni, než 
ten, kdo je za to zodpovědný. Tak 
to je taky alternativa. Jen doufám, 
že se za rok nezkazíme natolik, že 
začneme uvažovat o hlavním bodu 
volebního programu v následném 
volebním období a ten by mohl být, 
„svoz každý třetí den a všechno do-
hromady“. To by bylo volebních hla-
sů. S pozdravem „ Lépe třídit, více 
platit“,

Hudok Jiří

krok Zpět!!!

Chtěly bychom oslovit ženy, 
které uvažují vstoupit mezi nás. 
S jakýmkoliv dotazem se můžete 

obrátit na tel. č. 737 982 103.
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Třetí adventní neděli dne 16. pro-
since 2018 se v našem kostele Po-
výšení svatého Kříže uskutečnil tra-
diční, již 27. předvánoční koncert.

Tentokrát účinkoval hudební 
soubor Voxhumana Semper vedený 
Ing. Karlem Vikem, ve složení Mar-
tina Pecnová, Markéta Pecnová, 
Marta Ondroušková, Štěpánka Číž-
ková, Tereza Netrestová a Jarmila 
Viková.

V rámci koncertu bylo předvede-
no 19 skladeb, většinou barokních, 
soubor setrval i na následující mši, 
kterou rovněž doprovodil zpěvem 
a hudbou.

Koncertu se zúčastnilo přibližně 
50 posluchačů z Hradiště i okolí. Při 
mši na varhany zahrál vzácný host 
pan profesor Tomáš Mervart. Účin-
kující i posluchači statečně čelili 
chladu panujícímu v našem koste-
le a myslím, že se koncert vydařil. 
Snad je možno litovat, že se ho ne-
zúčastnilo více obyvatel naší obce.

Po koncertu a mši jsme se 
s účinkujícími a hosty rozloučili 
u čaje a vánočního cukroví na tra-
dičním posezení v obecním sále bu-
dovy č. p.79.

Za zdar adventního koncertu 
je nutno poděkovat i obětavé práci 
manželů Láskových, manželů Hla-
vových, paní Rejlové a dalších.

Věřím, že se všichni opět ve 
zdraví sejdeme u příležitosti dalšího 
adventního koncertu.

Jiří záplata

kde bylI kolednícI?
Letos jsme po mnoha letech po-

strádaly děti z logopedické školy, 
které nám vždy navodily atmosféru 
svátku Tří králů pěknými koledami. 
Je to škoda, už i proto, že návštěva 
koledníků byla avizována hodně do-
předu a Ti, kteří se na ně těšili, byli 
zklamáni a jejich připravené dárky 
a pohoštění zůstaly doma. Myslím, 
že nás zklamaných, bylo dost. Tak 
snad příští rok.

Hudok Jiří

Mnozí z Vás už určitě slyšeli pojem 
„Ježíškova vnoučata“. Někteří se již do 
projektu zapojili, jiní k němu mají ne-
důvěru a jsou i tací, kteří prostě nevě-
dí, o co jde. A protože si myslím, že jde 
o něco, co má rozhodně smysl, dovolím 
si o tom napsat pár řádků. Tak tedy…

Tento projekt vznikl v hlavě jedné 
novinářky, paní Olgy Štrejbarové, kte-
rá se před Vánoci v roce 2016 vydala 
dělat reportáž do domova důchodců. 
Mimo jiné ji zajímalo, jestli Ježíšek cho-
dí i mezi seniory, jak je tomu například 
v dětských domovech. Odpověď ji nemi-
le zasáhla. Na tamní klienty se z velké 
části buď zapomnělo, nebo už rodinu 
nemají. Jen malé procento z nich pro-
žijí Vánoce s dárky a rodinou. A tak se 
cestou domů zrodil další z jejích nápadů! 
Oslovila okolní domovy důchodců, aby 
sepsaly seznamy přání seniorů, že by se 
pokusila o jejich splnění. Poté seznamy 
zveřejnila na sociálních sítích a nemoh-
la uvěřit, že do dvou hodin byla všechna 
přání rozebrána. Navíc vzrůstaly dotazy 
na další seznamy. Nyní už je tento pro-
jekt pod patronátem Českého rozhlasu 
se svou vlastní internetovou stránkou 
a minulý rok se podařilo splnit přes ne-
uvěřitelných 19 000 přání a stále se plní 
i po Vánocích. Řada dárků je totiž finanč-

ně náročná. Z tohoto důvodu se zapojil 
i portál Slevomat.cz, kde můžete při-
spět zakoupením stokorunového kupó-
nu na konkrétní věc a po nashromáždě-
ní cílové částky teprve dojde k nákupu. 
Nejde ale vždy jen o drahé dárky. Ně-
která přání jsou opravdu skromná. Na 
stránkách Ježíškových vnoučat najdete 
rozmanitá přání od teplých bačkor, pro-
cházky s pejskem, ochutnávku pravého 
frgálu, přes svezení na motocyklu Har-
ley – Davidson, návštěvu divadla, poří-
zení televizoru, hezkého povlečení až 
po ty náročné, jako jsou polohovací lůž-
ka či elektrický vozík. Předání probíhá 
po domluvě osobně. Pokud ale nechce-
te, nebo plníte přání někomu, kdo je pro 
Vás daleko, lze se domluvit s organizá-
tory, aby dárek předali. Radost obdaro-
vaných můžete sledovat na Facebooku, 
kde je nespočet fotek, příběhů a videí.

Loni tato organizace mimo jiné vy-
hlásila výzvu všem, kteří by mohli při-
spět posláním dětských přáníček. Ač 
už bylo do uzávěrky jen pár dnů, zkusi-
la jsem oslovit několik známých učitelek 
a naši mateřskou školu v Choustníkově 
Hradišti. I přes šibeniční termín si všich-
ni vyhranili čas a vyrobili krásná přáníč-
ka, která putovala k babičkám i dědeč-
kům. Věřím, že tato snaha vykouzlila 
mnoho úsměvů, a proto bych chtěla 
vyjádřit své díky celému týmu naší MŠ, 
paní Ivaně Kwiecienové a ostatním 
kamarádkám učitelkám, protože svou 
ochotou udělaly opravdu dobrý skutek.

Jak říká autorka tohoto projektu: 
„Pomáhat jde i bez peněz. Stačí jen 
chtít a vyhecovat další lidi.“

Pavla Voglová

„ježíškova vnoučata“
advenTní koncerT

tříkrálová Sbírka v obci
V pondělí 7. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Tento den se 

proměnily dvě skupinky žáků logopedické školy v Tříkrálové koledníky, kteří byli 
velmi vřele přijati a obdarováni nejen finančně, ale i spoustou sladkostí od Vás, 
občanů naší obce. Za to Vám všem děkujeme. S dobrůtkami se koledníci podělili 
se svými kamarády.

Celkem bylo vybráno 6 561 Kč, kte-
ré budou použity Farní charitou Dvůr 
Králové nad Labem na provoz Ob-
čanské poradny a zkvalitnění služeb 
Osobní asistence.

Tímto bychom chtěli velmi podě-
kovat občanům, podnikatelům i fir-
mám za jejich vstřícnost a obdarová-
ní a jsme rádi, že se tato akce stává 
v naší obci tradicí.

Pavlína Potocká,  
vychovatelka ZŠ a MŠ logopedické
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kaStrace koček a nejen to

V pátek 15. února 2019 proběhla 
v naší obci malá slavnost, která se 
stala již jednou z mála zdejších tradic.

Již po 67. uspořádal obecní úřad 
setkání jubilujících občanů se staros-
tou obce. Letošní setkání se uskuteč-
nilo po dvouleté odmlce a proto nás, 
jubilantů, bylo pozváno více. I přesto, 
že Rada obecního úřadu odsouhlasi-
la zvát občany, kteří se v uplynulých 
dvou letech dožili „kulatin“ – tedy  
60., 70., 80., 90. let, ‑ sešlo se nás 
z pozvaných 42 jubilantů 27.

Slavnost začala vystoupením dětí, 
kterou tradičně pro podobné akce 
obce připravuje naše mateřská škola. 
Děti zpívaly, tančily a vesele poska-
kovaly k radosti všech přítomných. 
Následoval proslov pana starosty 
Ing. Jana Vogla, ve kterém popřál 

jubilantům do dalších let především 
zdraví, pohodu a optimismus. Násle-
doval přípitek, pohoštění a informace 
o dárku, který byl pro všechny jubi-
lanty připraven. Celé setkání dopro-
vázela hudba dvou hudebníků.

Je třeba poděkovat vedení obce 
za tuto již tradiční akci, které se zpra-
vidla všichni jubilanti rádi zúčastňují. 
Příští setkání jubilantů se plánuje na 
podzim letošního roku

Marie Lásková

obnovené Setkání jubilantů

V dnešní době je velký problém s ne-
zodpovědnými majiteli koček, a to jak ve 
městech, tak především na vesnicích. 
Lidé své kočičí svěřence nekastrují, 
nechtěných koťat se pak po různu ne-
humánně zbavují, nebo je ponechávají 
bez péče svému osudu. Tím pádem se 
zvyšuje populace nechtěných, bezpri-
zorních toulavých koček. Lidé jako by žili 
kdesi v 19. století, kde se tyto problémy 
neřešily a nepovažovaly se za důleži-
té. Lidé vzbuďte se! Žijeme v 21. stole-
tí. Kastrace jsou důležité, dá se říci, že 
v dnešní době nezbytné. Nekastrované 
kočky rodí i několikrát ročně, což je i pro 
ně nesmírně vyčerpávající. Tím, že za-
včas dáte své kočky kastrovat, ušetříte 
si spoustu starostí i financí. Zaplatíte za 
kastraci jednou a máte navždy klid. A to 
je jedna z nespočtu dalších výhod. Ne-
musíte se již nikdy obávat nechtěných 
koťat, které pak nikdo nechce a ta končí 
většinou velmi smutně. Hladová, zable-
šená a začervená, se záněty v očích, rý-
mou, průjmem v bolestech pomalu bez 
pomoci umírají. Ti nejsilnější přeživší se 
pak dále množí.

A jaké jsou další výhody: například – 
kastrování kocouři se neperou, netoulají 
a tím se předejde spouště úrazů s tím 

spojených a spoustě výdajů za veteri-
nární ošetření. Kastrovaní kocouři také 
neznačkují, což je velká úleva hlavně pro 
nos majitelův. Kastrace také zabraňuje 
šíření přenosných nemocí mezi kočkami, 
jako je např. FIV (neléčitelná nemoc po-
dobná lidskému HIV) a mnoha dalších.

Kastráti se dožívají vyššího věku, 
drží se u domu, jsou více přítulní a díky 
svému přirozenému instinktu Vás zbaví 
otravných hlodavců v domě i okolo něj. 
Kočka je výtečný lovec, proto máte ‑li 
problémy s hlodavci, měli byste vědět, 
že nasycená kočka uloví daleko více 
škodné nežli kočka hladová, která loví 
jen potravu nezbytnou pro přežití a pak 
šetří energií. Kočka sytá loví tzv. ze 
sportu a potěšení z lovu. Nezapomínejte 
ale, že zároveň při konzumaci hlodavců 
se do kočičího trávicího traktu dostávají 
cizopasníci jako např. škrkavky a tasem-
nice. Je tedy naší povinností 4x ročně 
kočku odčervovat, preparáty určenými 
pro kočky, které zakoupíme na veterině 
či v lékárně např. tablety CANIVERM 
a pro malá koťata odčervovací pasta 
BANMINTH. Abychom se u koček zba-
vili vnitřních parazitů, musíme také koč-
ku ošetřovat preparáty proti blechám 
a klíšťatům, protože jak je známo blechy 

kočku nejen obtěžují, když parazitují 
v její srsti, ale také přenášejí např. již 
zmíněnou tasemnici. Při koupi odblešo-
vacího přípravku pozorně čtěte návod 
od výrobce. Nepoužívejte přípravky, ur-
čené pro psy, mohou být pro kočku to-
xické a životu nebezpečné. K dobré péči 
o kočku také patří pravidelné očkování. 
Je důležitá alespoň základní trojkombi-
nace vakcíny proti panleukopenii (kočičí 
mor), kaliciviróze (kočičí chřipka) a rhi-
notracheitidě (kočičí rýma) a to je jednou 
ročně. Léčba těchto nemocí bývá velmi 
obtížná a finančně nákladná a vesměs 
platí, že čím mladší je nakažené zvíře, 
tím větší je pravděpodobnost, že léčba 
nebude úspěšná a zvíře uhyne. Kočka 
si vytváří imunitní systém až přibližně na 
roce svého života.

Myslete také na zajištění bezpečné-
ho, zatepleného místa, kde mohou koč-
ky přečkat nepříznivé počasí, zvláště 
v mrazivých dnech. V nouzi postačí po-
lystyrenová krabice s malým průlezem, 
vycpaná třeba senem nebo slámou, 
umístěná na vhodném, krytém místě, 
kde jí kočka najde. Omrzliny jsou velmi 
bolestivé a povětšinou končí amputací 
ocásku či uší.

Jako poslední bod tohoto článku je 
upozornění, aby lidé věnovali větší po-
zornost při koupi krmiva pro své zvířecí 
členy domácnosti, aby nedali na lživé re-
klamy a četli složení krmiva na obalech. 
Vyvarujte se granulí či konzerv s nízkým 
obsahem masa. U některých výrobků se 
může pohybovat pouze kolem 4 %, což 
je pro tvora masožravého, jako je kočka 
zoufale málo. Při dlouhodobém krme-
ní nekvalitní stravou výrazně zvyšujete 
pravděpodobnost onemocnění kočky 
cukrovkou nebo onemocněním ledvin. 
Při výběru krmiva si nechte poradit v pro-
dejně, která se krmivy pro zvířata zabý-
vá. Objednávejte kvalitní krmivo napří-
klad po internetu, velké balení vyjde vždy 
levněni a díky nižším krmným dávkám 
déle vydrží. Nedávejte kočkám obyčejné 
mléko, většina koček reaguje na laktózu 
obsaženou v mléku průjmy.

A shrnutí na závěr:
Před pořízením zvířete přemýšlejte, 

budete ‑li stačit finančně na jeho péči. 
Pořídíte ‑li si zvíře – kastrujte, očkujte, 
odblešujte, odčervujte, kvalitně krmte 
a zajistěte úkryt před mrazem. Zvíře není 
věc! Potřebuje péči a lásku. Pokud toto 
pro svou kočku, psa či jiné zvíře udělat 
nechcete, vůbec si je nepořizujte. Není 
důvod, aby zvíře celý život trpělo kvůli 
něčí hlouposti, nezodpovědnosti a neo-
choty investovat peníze na jeho nutnou 
a nezbytnou péči. Pamatujte také, že 
neposkytnutí pomoci nemocnému nebo 
zraněnému zvířeti, kterého jste vlastní-
kem, se dá kvalifikovat jako týrání zvířat!

Otevírací doba:
PO ‑PÁ 9:00‑11:00 12:00‑15:00
Kontakt: +420 499 423 116
nabízené služby
• příjem a výdej listovních zásilek, 
balíkových zásilek
• příjem poukázek
• příjem Balíku Do ruky
• ukládání Balíku Na poštu
• prodej cenin 

Doplňkové služby
•prodej tisku, pohlednic, losů, obálek, 
balíkových krabic
co jste možná nevěděli
• pošta je otevřena každý den již od 7:30
• na poště zakoupíte dálniční známku
• můžete zde také dobít telefony všech 
mobilních operátorů

pOšta paRtneR chOuStníKOvO hRaDiště

Mimo to zde zaplatíte všechny obecní 
poplatky a můžete si zde vyzvednout také 
pytle na tříděný odpad.
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pracovní doba
Po 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta, 
příp. místostarosta
Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 14:00
telefonní čísla na oÚ:
Starosta: 724 525 035 
(starosta@choustnikovohradiste.cz)
Místostarosta: J. Macháček: 777 619 436
Místostarosta Z. Šmíd: 603 271 833
Účetní: 723 937 123
Sekretářka: 499 692 942 
(obec@choustnikovohradiste.cz)

březen:
Místní poplatek za psy 100 Kč
květen:
Polovina místního poplatku  
za odpady 320 Kč
Možnost platby celého poplatku.
Chalupáři platí poplatek na  
celý rok 640 Kč
červen:
Vodné 1.pol. roku 2019
Stav vodoměrů hlásí občané.
říjen:
Polovina místního poplatku 
za odpady 320 Kč
listopad:
Vodné 2. pol. roku 2019
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

termíny SvoZu tříděného odpadu v roce 2019
Leden 3. 17. 31.
Únor 14. 28.
Březen 14. 28.
Duben 11. 25.
Květen 9. 23.
Červen 6. 20.

Červenec 4. 18.
Srpen 1. 15. 29.
Září 12. 26.
Říjen 10. 24.
Listopad 7. 21.
Prosinec 5. 19.

příjemné Únorové odpoledne aneb „dětSký karneval v chouStníkově hradišti“
V půlce ledna jsem dostala návrh 

od pana starosty Jana Vogla, abych se 
ujala akce plánované na neděli 24. 2.– 
dětského karnevalu. Nabídku jsem přija-
la, i když jsem si v té chvíli ještě ani nedo-
kázala plně představit, co vše to obnáší. 
Řekla jsem si: „Strávit pár hodin v kostý-
mu s dětmi, které vesměs znám, zahrát si 
s nimi pár her, zatancovat si s nimi a fan-
dit jim v soutěžních disciplínách? Proč 
ne.“ Navíc jsem věděla už dopředu, že 
se mohu při přípravě zcela určitě spoleh-
nout i na svou organizačně velmi zdatnou 
dceru.

Měsíc utekl jako voda a my mezitím 
naplánovaly pár disciplín, pohoštění pro 
děti i pro jejich rodiče, výzdobu sálu, no 
prostě jsme se pokoušely představit si 
dětské účastníky a různé možnosti, jak 
jim udělat zábavné odpoledne, na které 
budou mít příjemnou vzpomínku.

Najednou tu byla neděle 24. úno-
ra 2019. Připravili jsme hudbu, pohoště-
ní, herní „Duplo koutek“, promysleli jsme 
jednotlivé disciplíny, a tak trochu naplá-
novali průběh odpoledne přímo na místě, 
v kulturním sále naší obce, č. p. 79. To 
vše společně s panem starostou a paní 
Pavlínou Potockou, kterým tímto velice 
děkuji za „spolumoderování“ a skvělé ná-
pady. Poté jsme se my „holky“ převlékly 
do kostýmů ježibaby, „Máničky“ a Vřísko-
ta a už jsme se všichni těšili na to, co nám 
toto odpoledne přinese za zážitky.

Chvíli před 15. hodinou se objevili 
první účastníci a do půl hodiny jich bylo 
přes 20. Od těch nejmenších, kteří te-
prve před pár měsíci začali chodit po 
dvou, až po ty nejstarší, kterým bylo přes 
10 let. Některé děti přišly s rodiči či pra-
rodiči, jiné si nechaly „poradit“ textem na 
plakátu a přišly samy.

Přišlo tolik úžasných dětí ve velmi 
krásných kostýmech! Byly tam princez-
ny, víly, duch, čert, policista, sokolník, 
Iron man, Batman, beruška, Popelka, 
čaroděj, kovbojové, čarodějka, kočička 
a ostatní mi určitě prominou, pokud jsem 
na ně v seznamu zapomněla.

V průběhu odpoledne jsme zjistili, 
že tancovat se v kostýmech dětem moc 
nechce, přestože jsme se s panem sta-
rostou svědomitě starali o výběr písni-
ček. Velká část z dětí ale s radostí vítala 
naplánovaná zpestření jako „židličkova-
nou“, hru na sochy, projížďku alá „Jede, 
jede mašinka“, pochod čuníků, házení 
balonků do krabice, slalom (s balonkem 
na lžíci), ale i zpívání do opravdového 
mikrofonu. A na své si přišly i ty men-

ší děti, které si stavěly z Dupla v koutě 
místnosti. Rodiče i prarodiče všem dě-
tem fandili, tleskali a opatrovali všechny 
sladké odměny, které děti v disciplínách 
vyhrály. Na těchto bohatých odměnách 
se kromě obce významně podílela paní 
Pochobradská svým sponzorským da-
rem. Tímto jí srdečně děkujeme.

Ne všichni si ale užívali karneval na 
tanečním parketu. Rodiče reagovali na 
naši výzvu k tanci tím, že „ještě není po 
půlnoci a nemají tedy ještě dostatečně 
veselou náladu“, takže z pohodlí židlí fo-
tili a natáčeli své ratolesti v různých pó-
zách. A pár předškolních a školních klu-
ků si venku díky pěknému počasí hrálo 
na kovboje, zloděje, policisty a vojáky 
a dění v sále je zajímalo jen okrajově.

Po více než dvouhodinovém pro-
gramu jsme zaregistrovali únavu dětí 
(ale i rodičů a ano, i naši :‑), rozdali 
jsme ještě medaile za skvělou masku, 
frkačky a každému balíček plný dobrot. 
A závěrem jsme poděkovali všem dě-
tem za jejich spontaneitu, radost, nad-
šení a smích a jejich rodičům za oběta-
vé shánění či výroby kostýmu. Protože 
právě oni – děti a jejich rodiče – tvořili 
tu nejdůležitější ingredienci na recept 
s názvem „Příjemné únorové odpoledne 
aneb Dětský karneval v Choustníkově 
Hradišti“.

Děkuji.
Alena Laubeová

K ulturní, sportovní a společenské akce pro rok 2019
• 27. ledna Divadlo pro děti  Kulturní sál č. p.79
• 10. února Divadlo pro děti  Kulturní sál č. p.79
• 15. února Oslava jubilantů  Kulturní sál č. p.79
• 24. února Dětský karneval  Kulturní sál č. p.79
• 16. března Hasičský ples  Sál Vlčkovice
• 17. března Divadlo pro děti  Kulturní sál č. p.79
• 7. dubna Divadlo pro děti  Kulturní sál č. p.79
• 20. dubna DEN ZEMĚ - úklid obce Obec
• 27. dubna Velikonoční turnaj v ping -pongu Kulturní sál č. p.79
• 30. dubna Čarodějnice  Sportovní hřiště
• 1. května Zahájení rybářské sezóny Rybníky Grunt
• 18. května Nohejbalový turnaj  Sportovní hřiště
• 1. června Dětský den a akce firmy DAROS Sportovní hřiště
• 22. června Pietní shromáždění u Pomníku obětí pochodu smrti
• 29. června Cyklistické závody  Sportovní hřiště
• 6. července Rybářské závody  Rybníky Grunt
• 13. července Summer party  Sportovní hřiště
• 31. srpna Konvička - hasičské závody Sportovní hřiště
• 1. září  Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
• 7. září  Nohejbalový turnaj  Sportovní hřiště
• 14. září Rybářské závody  Rybníky Grunt
• 21. září Posvícení Obec
• 25. října Ples důchodců  Sál Vlčkovice
• 30. listopadu Vánoční koncert – Spirituál kvintet Kostel Povýšení sv. kříže
• 1. prosince Rozsvícení vánočního stromečku Obec
• 13. prosince Oslava jubilantů  Kulturní sál č. p.79
• 24. prosince Vánoční setkání pod stromečkem Obec
• 27. prosince Vánoční turnaj v ping -pongu Kulturní sál č. p.79

K jednotlivým akcím budou vždy před konáním doplněny podrobnější 
informace, které budou zveřejněny na obecní vývěsce.
Možnost změny termínu akce.

platby v roce 2019


