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vychází 15. července 2019         číslo 3/2019

OBECNÍ NOVINY

CHOUSTNÍKOVA
HRADIŠTĚ

www.choustnikovohradiste.cz

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s nejnovějšími informacemi o dění 

na obci. 
Hned první zpráva je pro mě osobně velkým zklamáním. 

Naše naděje na brzkou rekonstrukci mateřské školy, kterou 
jsme dlouhodobě plánovali, se rozplynuly. Jak jsem již dříve 
informoval, obec žádala o finanční podporu Ministerstvo pro 
místní rozvoj, bez které není realizace v tak velkém rozsahu 
vzhledem k náročnosti možná. Na ministerstvo letos přišlo re-
kordní množství žádostí a té naší nebylo vyhověno v důsledku 
vyčerpání fondu. V dotačním programu se rozdělovalo pouze 
200 miliónů Kč a hodnota žádostí se vyšplhala na 2,5 miliard 
Kč. Přesto se budeme i nadále snažit získat finanční prostřed-
ky z dalších možných zdrojů.

Další žádost obce o dotaci u Královéhradeckého kraje 
a Ministerstva pro místní rozvoj byla k vybudování workouto-
vého hřiště s klidovou zónou. Doufali jsme, že nám žádost ale-

spoň z jednoho datačního titulu dopadne a stalo se tak. Získali 
jsme finanční „injekci“ od Královéhradeckého kraje a to ve výši 
286.000 Kč, která pokryje projekt do výše 40 % z projektova-
né částky. Zbývající část bude obec hradit ze svého rozpočtu. 

V minulém vydání obecních novin jsem informoval, že si 
obec podala žádost také o dotaci z Královéhradeckého kraje 
na projektovou dokumentaci s názvem ,,Posílení zdrojů a ze-
fektivnění funkce vodovodu Choustníkovo Hradiště“. Jsem vel-
mi rád, že mohu napsat, že finanční podpora nám byla schvá-
lena, a to ve výši 75.000 Kč, což nám uhradí 50 % z celkových 
nákladů na projektovou dokumentaci. Budu se těšit, že se 
nám, snad, vznikající projekt povede zrealizovat. Výsledkem 
by bylo více vodních zdrojů a možnost propojení vodovodního 
systému, což by nám pomohlo při haváriích a opravách. V plá-
nu je také oprava jedné vodovodní větvě, k jejíž realizaci je ale 
třeba vyjádření vlastníků dotčených pozemků. 

Jan Vogl

SLOVO STAROSTY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

Naše vesnička je plná zeleně, 
která nám přináší nejenom radost, 
ale samozřejmě i plno starostí. 
Předpokladem toho, abychom si 
vychutnali pohled na „přírodu“ je 
kvalitní údržba všech prvků zeleně. 
Největší zásluhu na údržbě mají 
pánové Macek st., Mlynář st., Voj-
tíšek a Hruša. Starají se převážně 
o seč trávy, řez keřů, úklid zelených 
ploch i hrabání listí.  Rád bych jim 
poděkoval za jejich pracovní nasa-
zení i v nemilosrdně teplých dnech. 
I přes velké pole působnosti, ale 
naši techničtí zaměstnanci nemo-
hou stačit na vše. V kompletní péči 
o zeleň je mnohdy potřeba kvalifi-
kovaného odborníka. Vzhledem ke 
stavu stromů po obci bylo za-

potřebí tyto specialisty pozvat, aby 
zhodnotili potřebu výchovných zá-
sahů. Já sám mám ke dřevinám blíz-
ko a za každý zdravý strom v obci 
jsem velmi rád. Výsledkem prohlíd-
ky arboristů byl seznam potřebných 
úprav na vybraných dřevinách. Pro-
to obec vypsala výběrové řízení na 
ořez stromů. Prioritou bylo odstra-
nění všech suchých větví a zásahy 
pro zajištění tvarové stability korun 
stromů. Z tohoto důvodu byly u tzv. 
dvojáků řezem potlačeny sekundár-
ní terminály, čímž dojde k podpoře 
primárního, tedy hlavního terminálu. 
Pokud u stromu hrozilo rozštěpení 
koruny, byl zpevněn bezpečnostní-
mi vazbami o tažné síle 4 a 8 tun. 
Protože nebylo v našich silách za-
jistit údržbu všech dřevin najednou, 
předpokládám, že tyto práce budou 
i nadále pokračovat. Proto Vás pro-
sím o shovívavost vůči omezením, 
které tyto činnosti přinášejí. Děkuji.   

   Jan Vogl

PÉČE O ZELEŇ V OBCI
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

v uplynulém období se rada obce sešla na schůzi pouze 
jednou, a to dne 22. 5. 2019.

V úvodu jednání jsme schválili tři rozpočtová opatření, 
jedno jako příjem za organizaci evropských voleb a další 
jako výdaj na opravu střech obecních budov a zakoupení 
hudební aparatury pro obecní spolky a na pořádání obec-
ních akcí. Dále jsme schválili záměr zhotovení projektu na 
vybudování veřejného osvětlení ke hřišti za bývalou poštou, 
které by se mohlo realizovat současně s rekonstrukcí osvět-
lení podél silnice č. I/37. Také jsme odsouhlasili částečné 
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci ná-
kupem čtyř zásahových obleků a elektrocentrály. Dále jsme 
projednávali potřebu opravy vodojemu „U Milerů“, u kterého 
je nutné provést údržbu a opravy střechy, omítek a odvět-
rávání. Záměr byl schválen a oprava bude provedena. Dal-
ším bodem byla individuální žádost o dotaci na zbudování 
čistírny odpadních vod, a jelikož byla žádost kompletní, byla 
dotace schválena v souladu s interní směrnicí. Radost jsme 
však neudělali hradišťským rybářům, neboť jsme těsnou 
většinou zamítli jejich žádost o pořízení výčepního zařízení, 
které by se používalo zejména při obecních akcích na toče-
ní limonády a piva. Po vášnivé debatě na půdě rady obce 
se většina radních s tímto záměrem neztotožnila. Dále jsme 
diskutovali o rozsahu opravy křížku Sv. Marie, který byl po-
ničen vlivem povětrnostních vlivů. Na toto poškození obec 
uplatnila pojistku, kterou platí, nicméně jsme se usnesli, že 

by nebylo marné pokusit se pojišťovnu přesvědčit o navý-
šení částky pojistného plnění. Dalším podstatným bodem 
bylo nakládání s komunálním odpadem v obci. Provedli 
jsme revizi smlouvy o odvozu odpadů mezi obcí a místními 
podnikateli a dále jsme diskutovali o tom, jak nejlépe zajistit 
vyvážení odpadů tak, aby se to dělo v souladu s právem 
a zároveň, aby systém fungoval co nejspravedlivěji. Padlo 
několik návrhů, jakým způsobem v budoucnu pokračovat, 
budeme je však dále rozvíjet. Jednou z možností je označe-
ní příslušné nádoby nálepkou označující zaplacení poplatku 
za odvoz odpadu. Tím by došlo k tomu, že by občané, kteří 
poplatek řádně odvádějí, nedopláceli na neplatiče, nebo na 
osoby, které se placení poplatků v Choustníkově Hradišti 
vyhýbají, ačkoliv zde odpad produkují. V neposlední řadě 
jsme opět hovořili o potřebě vytvoření a uzavření smlouvy 
s domácnostmi a firmami napojenými na veřejnou kanaliza-
ci, neboť tuto povinnost má vlastník kanalizace ze zákona. 
Tento úkol připadl na mě, proto některé z občanů oslovím 
s návrhem na uzavření smlouvy v co nejbližším termínu. 
Dále jsem se zavázal k tomu provést revizi obecních vyhlá-
šek a dalších interních normativních aktů, jakož i formulářů 
používaných v naší obci. Posledními body jednání bylo uza-
vření smlouvy na ořez stromů s vítěznou firmou a schvále-
ní zřízení jedné výhybny na místní komunikaci vedoucí do 
Ferdinandova.

Jaroslav Macháček

VÝSADBA ŠPORKOVY LÍPY 
Lípa bývala od nepaměti oblíbeným stromem. Lidé jí často přisuzo-

vali zvláštní moc a všeobecně se věřilo, že dokáže odehnat zlé duchy 
a zahnat chmurné myšlenky. Stala se symbolem ochrany, pomoci a lásky. 
Mnoho národů ji považovalo za strom osudu. I když dnes těmto mýtům 
příliš nevěříme, máme lípu pro její krásu a majestátnost stále v oblibě. 
Stala se ozdobou parků a zahrad paláců, kam přináší svěžest a v období 
květu také do daleka se linoucí vůni.

Roku 1848 se stala lípa symbolem Slovanů a také naším národním 
stromem. Je živým památníkem a zároveň symbolem připomínajícím 
naše národní dějiny, svobodu a demokracii. Lípa se pro své poselství řadí 
mezi významné stromy a několik stromů bylo vyhlášeno také za stromy 
památné. S oblibou je vysazována při pamětních událostech a na výročí 
související s naší státností.

Také v naší obci proběhlo 1. května slavnostní vysazení lípy, na počest 
stého výročí založení republiky. I přes počáteční nepříznivé počasí pro-
vázené deštěm, se v parku na návsi sešla část občanů, kteří svou účas-
tí akci podpořili. Po připomenutí hlavních událostí, které provázely dobu 
minulou a následně vedly k vyhlášení samostatného státu, jsme vyslechli 
státní hymnu. Poté Ing. Krobot s místostarostou panem Šmídem vsadili 
do země pamětní strom, klon lípy, kterou kdysi vysadil sám hrabě Franti-
šek Antonín Špork. Po celou dobu akce držel čestnou stráž Sbor dobro-
volných hasičů z Choustníkova Hradiště. Za myšlenku vysadit lípu, která 
ponese živé poselství historické události vzniku naší republiky a zároveň 
bude spjata s historií Choustníkova Hradiště jako takového, se zasloužili 
manželé Krobotovi. Děkuji jim tedy za zprostředkování a památku, kterou 
obci darovali a zároveň všem účastníkům, kteří se akce zúčastnili.

Jan Vogl, úvodní část čerpáno z webu lipyrepubliky.cz

17. PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
V sobotu 22. června se na místním hřbitově uskutečnilo 17. pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí 

pochodu hladu a smrti koncentračního tábora Gross-Rosen. Toto shromáždění již tradičně pořádá s Klubem českého 
pohraničí, z. s. Královéhradeckého kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu, z. s. Královéhradeckého kraje naše 
obec. 

Na úvod proběhlo kladení věnců a květin, kterého se zúčastnily také spolky působící v naší obci. Mezi významné 
hosty letošního shromáždění patřili mimo jiné ministryně pro místní rozvoj ČR, Ing. Klára Dostálová, ředitel muzea 
Gross-Rosen z polského města Rogoznica, pan 
Andřej Gwiazda, či tajemnice Velvyslanectví Ruské 
federace Karin Sultánová.  

Zaznělo několik proslovů, které zahá-
jil náš pan starosta Ing. Vogl. Mluvilo se zde 
o hrůznosti této události, o důsledcích válek 
jako takových i o tom proč nezapomenout.  
     Velice si vážíme účasti všech přítomných a dě-
kujeme, že jste přišli uctít památku obětí pochodu 
hladu a smrti s námi.

Blanka Seidlová, foto: Pavel Feist

ÚZEMNÍ PLÁN
Dle usnesení Zastupitelstva obce Choustníkovo 

Hradiště byl stanoven poslední termín, pro  
podání návrhů k územnímu plánu obce. Své  

návrhy můžete dodat na obecní úřad nejpozději do 
31. 7. 2019. Po tomto datu již nebudou návrhy ke 

změně územního plánu akceptovány.
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ÚKLID NA HŘBITOVĚ
Na hřbitově proběhl 22. 6. 2019 pietní akt k uctě-

ní památky obětem pochodu smrti z koncentračního 
tábora Gross-Rosen. K tomu, aby akce mohla pro-
běhnout důstojně na upraveném hřbitově, je zapotře-
bí mnoho lidské práce. Při organizování šlo vše jak 
po másle a vypadalo to, že přípravy budou rychlé. 
Opak byl ale pravdou. Přislíbené sekání travnatých 
částí před hřbitovem vyšumělo do ztracena. Vystálé 
problémy pomohla vyřešit firma MALUS s.r.o. zapůj-
čením techniky i zaměstnanců, děkuji vedení firmy 
Malus. Velké díky patří i členkám ze Svazu žen, které 
vyplely a zametly hřbitov a samozřejmě našim pánům 
z technických služeb, kteří jim v jejich práci pomáhali. 
Děkuji i panu Vladimíru Křížkovi st., který nám po-
mohl v boji proti plevelům. Jsem velmi rád, že i přes 
nemalé překážky se nakonec vše vydařilo, a akce 
proběhla s příslušnou důstojností. 

Jan Vogl
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V sobotu 1. 6. 2019 proběhl v obci po několikaleté od-
mlce Dětský den na hřišti „za poštou“. Ve sluncem pro-
zářeném dni děti strávily příjemné odpoledne, které jim 
připravily místní složky s OÚ, a to: Rybáři, kde děti lovily 
udící pitíčko. Dále pak myslivci, na jejichž stanovišti děti 
střílely ze vzduchovky a měly i poznávací úkoly. Pan Ma-
cháček povozil děti na poníku. Svaz žen připravil háze-
ní míčkem na plechovky, které mělo u dětí velký ohlas, 
střílení z kuše, přenášení vody, kde se projevila dětská 
soutěživost. Sportovci nachystali soutěž v hodu míčem 
na basketbalový koš. Obec zajistila skákací hrady, které 
byly dětmi doslova v obležení, dále pak nechala vyřezat 
ze dřeva sochy žabky a draka Bezzubky. Tyto sochy byly 
poté umístěny na místním dětském hřišti. Na závěr vyda-

řeného odpoledne opekli spor-
tovci a členky Svazu žen dětem 
buřty.  Myslím si, že se akce 
velmi vydařila, a že příští rok 
opět pro naše děti uspořádá-
me neméně hezké odpoledne.                                                                                                                                       
Na závěr bych chtěla poděko-
vat Obecnímu úřadu a všem 
složkám, neboť bez jejich dob-
rovolného úsilí by tato akce ne-
byla možná. Dík patří i všem 
zúčastněným dětem a jejich 
rodičům, kteří obětovali čas 
a s dětmi přišli. 

Za Svaz žen Hana Čížková

CYKLISTICKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VÝSLEDKY VOLEB DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

KONANÉ VE DNECH 
24.  A 25. KVĚTNA 2019

Počet voličů 103 osob tj. 20,81 % z oprávněných voličů

ČÍSLO NÁZEV STRANY  PLATNÉ HLASY HLASY V %

30.  ANO 2011   20  19,41
26.  KOALICE STAN, TOP 09  19  18,44
27.  Česká pirátská strana  18  17,47
28.  Svob. A př. dem. – T. Okamura (SPD) 11  10,67
39.  KDU-ČSL   9  8,73
9.  KSČM    8  7,76
5.  ODS    6  5,82
10.  Koalice DSSS a NF  2  1,94
24.  HLAS    2  1,94
2.  Strana nezávislosti ČR  1  0,97
6.  ANO, vytrolíme europarlament 1  0,97
7.  ČSSD    1  0,97
11.  SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka 1  0,97
16.  Vědci pro Českou republiku 1  0,97
23.  TVŮJ KANDIDÁT  1  0,97
29.  ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1  0,97
34.  Demokratická strana zelených  1  0,97
   
         
     Celkem platných hlasů:  103 

V sobotu 29. června byl uspořádán cyklistický závod 
v osmi základních věkových kategoriích, pro chlapce a dívky 
v místním sportovním areálu za bývalou poštou. Pod záštitou 
vedení obce a lidí z dobrovolných organizací, jako je svaz žen, 
sportovci a hasiči. Na pořádání se podílel i cyklistický oddíl 
Jiskra Jaroměř. Tento závod navazuje na snahu oživení nejen 
sportovních, ale i společenských aktivit. 

Závodilo se na trati vytýčené tak aby byla pro diváka celá 
přehledná z jednoho místa. Tímto je umožněno cyklistické 
vyžití na okruhu průběžně po celý rok. Základní okruh pro 
všechny kategorie je bez převýšení na rovině a s řadou zatá-
ček. Pro starší a pokročilejší navazují krátké výjezdy a sjezdy, 
máme tedy tři varianty trati.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ZÁVODU, 
DÍVKY, CHLAPCI:

Kategorie do 5 let     -    Tereza Voglová, 
    Šimon Melša
Kategorie 6 –7 let     -    Tomáš Vogl  
Kategorie 8 – 10 let  -    Lucie Vodičková, 
    Václav Vodička
Kategorie 11 – 12 let -   Rozálie Kumpochová, 
    Martin Kumpoch
Kategorie 13 – 14 let -   František Medlík 
Na závěr se jel exhibiční závod mužů, kteří se závodní 

cyklistice věnují několik let. Byla to krásná ukázka závodního 
nasazení a toho, že není lehké či těžké trati, ale obtížnost je 
ovlivněna kvalitou a množstvím startujících.

Tímto děkuji všem, kteří přijeli závodit, i těm, kteří tuto akci 
jakkoliv zabezpečovali. 

Miloš Potocký, foto: Pavel Feist

DĚTSKÝ DEN

HLEDÁ SE KRONIKA!!!
Hledáme kroniku menšino-

vé školy v Choustníkově Hradi-
šti, která vznikla ještě za první 
republiky. Kronika, byla vedena 
ještě krátce po revoluci. Kdo by 
měl jakékoliv informace, PRO-
SÍME o sdělení. Volejte na tel.: 
499 692 942, pište na mail obec@
choustnikovohradiste.cz, nebo se 
zastavte na obecním úřadě.

NÁKUP POZEMKŮ
PRO BUDOUCÍ ROZVOJ OBCE

Vlastníte-li pozemek, který již ne-
využíváte nebo který chcete zpeně-
žit, nabídněte ho obci Choustníkovo 
Hradiště. Volejte na tel.: 499 692 942, 
pište na mail obec@choustnikovo-
hradiste.cz, nebo se zastavte na 
obecním úřadě.

SHÁNÍME FOTOGRAFIE 
PO ROCE 1945

Pro připravovanou publikaci sháníme foto-
grafie z obce Choustníkovo Hradiště. Jedná 
se o jakékoliv fotografie po roce 1945, týkající 
se běžného života. Mohou to být i fotky spol-
ků, různých akcí, oslav… Předem děkujeme 
za zapůjčení. Volejte na tel.: 499 692 942, 
pište na mail obec@choustnikovohradiste.
cz, nebo se zastavte na obecním úřadě.

HLEDÁME KRONIKÁŘE 
- KRONIKÁŘKU

Obec Choustníkovo Hra-
diště hledá někoho se zá-
jmem o dění v obci, kdo by 
se ujal vedení obecní kroniky. 
Zájemci se mohou hlásit na 
OÚ osobně, mailem či telefo-
nicky.

POVEDENÝ TURNAJ
Dne 18. května proběhl na na-

šich antukových hřištích již 14. roč-
ník nohejbalového turnaje trojic. 
Zúčastnilo se 18. týmů a musím se 
zmínit o tom, že úroveň je rok od roku 
kvalitnější a tak se bylo opravdu  na 
co dívat.  Hrálo se až do 18.30 hod. 
Děkuji všem sponzorům za pomoc 
a děkuji také všem, kteří se podíleli 
na hladkém průběhu turnaje. Poté 
přišla na řadu „retropárty“, která se 
zvláště vydařila, díky našim mladým 
sportovcům a hasičům. Zaslouží si 
též poděkování. Tímto už všechny 
zvu na další turnaj s ženou, dívkou 
na síti, který bude 7. září.  Děkuji.

Hudok Jiří
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V minulém čísle Obecních novin 
jsme vysvětlili dvě disciplíny a náš 
soutěžní program končil dubnem. Ani 
v následujícím období jsme nepolevili, 
naopak. 

Poslední dubnový víkend jsme za-
jeli do sousedního náchodského okre-
su, kde SDH Běloves pořádalo soutěž 
v disciplínách CTIF. Tyto disciplíny se 
v našem okrese běží pouze na okres-
ním kole, takže jinde než v Nácho-
dě nemáme možnost si je vyzkoušet 
v soutěžní atmosféře. Obě disciplíny, 
útok CTIF a štafetu CTIF, běží družstvo 
9 závodníků. 

Štafeta se běží v ideálním případě 
na oválu, celá dráha měří 400 m. Pro-
to si můžete také všimnout vysekaného 
kola na hřišti po celém jeho obvodu, po 
kterém jsou rozmístěny různé překážky. 
První je žebříková stěna, je dané, kte-
rého prkna se musí závodník dotknout 
rukou a kterého nohou. Další úsek je 
volný, tzn. bez překážky. Na třetím úse-

ku musí závodník umístit svinutou hadi-
ci v nosiči na podložku, nesmí žádnou 
částí přesahovat, čtvrtý úsek je další 
volný úsek, pátý je podlez, závodník 
musí podlézt tyč, nesmí ji shodit. Šes-
tý závodník přeskakuje lehkoatletickou 
překážku, sedmý umisťuje na podložku 
přenosný hasicí přístroj, osmý úsek je 
opět volný, na devátém úseku závodník 
přiběhne k připraveným hadicím a roz-
dělovači, vše pospojuje i s proudnicí, 
která slouží od začátku štafety jako 
předávací kolík, a běží do cíle. Každá 
chybně překonaná překážka, vyšláp-
nutí z dráhy oběma nohama nebo špat-
ná předávka znamená penalizaci 10 
s k výslednému času. 

Útok CTIF je na pečlivost asi nejslo-
žitější disciplínou. Náročné je už to, že 
děti nesmí během celého plnění úkolu 
promluvit, a to ani v případě, že vidí, že 
kolega dělá něco špatně, každý smí pl-
nit jen svoji část. Závodníci jsou ozna-
čeni čísly 1-9, 1 je velitel, toho nikdo 
nesmí předběhnout, 2 – 5 musí nastří-
kat džberovou stříkačkou do terče dané 
množství vody, 6 – 9 natahují hadico-
vé vedení, na kterém ale nesmí vytvo-
řit vruty. Všichni po dráze překonávají 
překážky – vodní příkop, přeskok, tunel, 
lavičku. Čísla 2 – 5 po nastříkání ještě 
přiřazují technické prostředky, 6 – 9 vá-
žou uzle. Všichni se po splnění svého 
úkolu musí seřadit, zvednutím ruky ve-
litele úkol končí. Tuto disciplínu máme 
zvládnutou velmi dobře.

Vyšly nám obě disciplíny na 1. místo, 
celkově tedy jasné 1. místo.

Mezi soutěžemi jsme na čarodějnice 
připravili pro menší děti stezku odvahy.

První víkend v květnu jsme soutěžili 

oba dva dny. V sobotu na šedesátkách 
ve Vlčicích jsme sbírali body do celoroč-
ního přeborníka okresu Trutnov, 7 dětí 
se umístilo v bodované desítce. V nedě-
li znovu náchodský okres, Nízká Srbská 
a štafeta dvojic, štafeta 4x60 a požární 
útok, tentokrát 2. místo celkově.

11. 5. 2019 jsme měli asi nejkratší 
cestování, jen do sousedních Vlčkovic. 
Požární útok nám nevyšel ani jednomu 
družstvu, štafeta dvojic se ale podařila 
oběma a odváželi jsme si 1. a 2. místo.

Následující víkend opět soutěžní 
celý, oba dva dny v Hajnici. V sobotu 
družstva a disciplíny štafeta dvojic, šta-
feta 4x60 a požární útok. Asi se vyplatil 
ostrý trénink v Nízké Srbské, protože po 
několika letech jsme si odvezli putovní 
pohár za 1. místo. V neděli další šede-
sátky a pro 6 dětí body do přeborníka 
za umístění do desátého místa. 

MLADÍ HASIČI ANI V KVĚTNU A ČERVNU NEZAHÁLELI 
A SLAVÍ 2. MÍSTO Z KRAJSKÉHO KOLA

Poslední květový víkend byl již ve 
znamení okresních kol, v sobotu se ko-
nalo okresní kolo dorostu, kde Petr po 
vítězství ve všech třech disciplínách 
v kategorii jednotlivců středního dorostu 
obsadil 1. místo a postoupil na krajské 
kolo, v neděli trénink starších, jejichž 
okresní kolo na nás čekalo 1. - 2. 6. 
2019. 

Okresní kolo bylo úžasnou podíva-
nou. V Havlovicích nás v sobotu čekaly 
disciplíny požární útok, útok CTIF a šta-
feta dvojic. Starší jako první nastoupili na 
útok CTIF, dva pokusy. Vítězství v disci-
plíně, dobře. Štafeta dvojic, jeden pokus 
na dvě hlídky, vítězství, dobře. Největší 
problém míváme s požárním útokem, 
napětí obrovské. Ale již po prvním po-
kusu náskok a vypadá to na vítězství. 
Druhý pokus potvrzuje krásný čas z po-
kusu prvního a nikdo ho nepřekonal, 
další vítězství. Součet bodů po prvním 
dni tedy 4, náskok 6 bodů před dalším 
družstvem. Velmi dobré, už bylo jasno, 
že by se opravdu muselo stát něco hod-
ně špatně, aby to nestačilo ani na druhé 
místo, které je také postupové.

V neděli, 8.00 hod., start prvních po-
kusů štafety CTIF. Další vítězství, pará-
da. Pokud by se povedla i štafeta 4x60 
na vítězství, bylo by to poprvé, kdy by se 
povedlo vyhrát s šesti body. První pokus 
šla čtyřka, kde jsme čekali horší čas, 
rychlejší čtyřku jsme pošetřili na pokus 
druhý. U té malé zaváhání na rozdělova-
či znamenalo místo druhé v disciplíně. 
Ale slavit jsme mohli, 7 bodů a celkové 
vítězství, skvělé. Takže místo odpočinku 
naplánovat další tréninky, rezervy jsme 
viděli už na okresním kole, nápady se 
hromadily. 

Další víkend v neděli ráno sraz na 
hřišti a rovnou odjezd do Jaroměře, 
kde jsme měli domluvený trénink na 
stadionu, abychom trénovali ve stej-

ných podmínkách, na stejném povrchu, 
jako se poběží kraj, a mohli porovnávat 
časy, jestli zrychlujeme nebo se nápad 
neosvědčil. Zkoušíme několik variant, 
v poledne ale nečekaná přestávka. 
O velké překvapení se postarala Šárky 
kolegyně, která věděla, že budeme tré-
novat a navařila nám k obědu výtečnou 
svíčkovou. Všem, prostě báječná paní, 
která děti nikdy neviděla, ale ví, že jsou 
úžasné a tvrdě dřou, přivezla plné hrnce 
a naložila nám na talíře. A zase odjela 
:-). Lucko, moc děkujeme.

Čtvrtek a pátek se konalo tradiční 
uvolňování dětí ze školy (za to děkuje-
me rodičům a učitelům) a od rána trénu-
jeme to, co jsme nezvládli v neděli. 

Pátek odpoledne už volno, odpoči-
nek. 

V sobotu ráno odjezd na etapy, do-
rost má prezenci brzy ráno a závodí 
dopoledne, starší prezence až kolem 
oběda a závodí odpoledne a neděli. Pe-
trovi se ve stovkách povedl osobák, ale 
dvojboj nevyšel podle představ a celko-
vě to znamenalo 3. místo. Maličko mož-
ná zklamání z nepovedené disciplíny, 
ale jinak, není tak špatné být 3. nejlepší 
střední dorostenec Královéhradeckého 
kraje.

Soutěž od rána nabrala zhruba 
dvouhodinové zpoždění. Nic příjemné-
ho, nervozita stoupá, děti jsou otrávené 
z čekání, na trávu uprostřed oválu zákaz 
vstupu, takže ani kopat do míče se nedá. 
K tomu hrozné vedro. Pozorujeme sou-
peře, družstvo Chlumce nad Cidlinou, 
loňský vítěz, tvoří 5 kluků, spíš chlapů, 
doplňují je dvě slečny a jen 3 děti vy-
padají tak ve věku jako jsou naše děti. 
Tipujeme je, že vítězství obhájí. První 
disciplínou byla štafeta 4x60, zlepšení 
proti okresu, 3. místo. Další disciplína 
požární útok, povedlo se úžasně, všech-
no klaplo, čas přesto překonala 2 druž-
stva. Štafeta dvojic, snažíme se až moc, 
4. místo. Zatím to celkově vychází podle 

našich propočtů na 2. místo. Snažíme 
se děti uklidnit, že se jim vede moc dob-
ře. Asi se nedaří, protože v obou poku-
sech štafety CTIF chyba s penalizací 
10 s a až 9. místo. Po sobotě končíme 
den na 4. místě celkově. Po celém dni 
se k nám konečně připojuje Vojta, který 
celý den neúnavně pobíhal s technickou 
četou, dělal „přidavače“ označený ve 
vestě a s vysílačkou za pasem. S vel-
kým zpožděním proti plánu se přesouvá-
me do Malých Svatoňovic. Během cesty 
začala bouřka, kroupy, průtrž mračen. 
Naše stanové městečko se topí po kot-
níky ve vodě. Padá rozhodnutí, že jede-
me spát k Šárce domů. Kluci si stelou 
spacáky v obýváku, holky v patře. Ráno 
necháváme vše ležet, jak je, a jedeme 
na snídani zpátky do Svatoňovic. Ješ-
tě nás čekají dvě disciplíny, které nás 
vloni dokázaly vytáhnout z 5. místa na 
konečné 3. Povedou se i letos? Vojta se 
znovu připojuje k chlapům připravujícím 
překážky a dráhy. My jdeme plnit disci-
plíny, útok CTIF, parádní čas a bez chyb, 
2. místo. Znovu rychlé propočty celko-
vých výsledků, soupeřům se nedařilo, 
na 3. místo by to mohlo vyjít. Přesun na 
start závodu požární všestrannosti, vloni 
jsme tuto disciplínu vyhráli. Tentokrát ne-
vidíme ani na první kontrolu - střelbu, vů-
bec nemáme představu, co se odehrává 
na trati. Rychlejší hlídka dobíhá zhruba 
s minutovou ztrátou proti Chlumci, to 
není špatné, rozhodnou trestné minu-
ty. Ty my máme pouze za střelbu, jinak 
bez chyby. Uvidíme, jak ostatní soupeři. 
Netrpělivě čekáme na výsledky, máme 
spočítané, že pokud Chlumec vyhraje, 
my budeme druzí, celkově nám to vyjde 
na úžasné 2. místo. Druzí opravdu jsme 
a teď pro změnu napětí, jestli naše pro-
počty jsou správné. JSOU! MÁME BÁ-
JEČNÉ DRUHÉ MÍSTO!!!!

Vyhlášení bylo úžasné, jsou to krás-
né pocity. Letos ještě s jednou pochva-
lou za nejplatnějšího člena technické 
čety – Vojtu. Šéf technické čety dokonce 
pronesl, že mít takových kluků pět, jde 
klidně dělat mistrovství republiky. 

Šárka Medlíková, Jan Říha
foto: Bedřich Hak, SDH Miletín

Vyhlášení dorostenců

Petr na překážce vysoké 170 cm

Zadek na požárním útoku

Marťas má nastříkáno, odhazuje 
proudnici a startuje k technickým 
prostředkům

Vyhlášení

Závod požární všestranosti -  
zdravověda, sourozenecká spolupráce
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Na dětském hřišti se našel ten-
to baťůžek. Pokud jej postrádáte, 
nebo znáte majitele, je k vyzved-
nutí na místní poště. 

ZTRÁTY A NÁLEZY

ZÁSAH NA DĚTSKÉM DNI A KÁCENÍ MÁJKY
Dne 1. 6. 2019 se konal Firemní den Daros Profi a zároveň dětský den. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zde předvedla ukázku zásahu na ma-
ketě hořícího domečku. Při příjezdu, když děti zahlédli hasičské auto jedou-
cí k zásahu se sirénami a majáky, se děti seběhly se zvědavostí a zájmem 
k místu, kde místní hasiči zasahovali u makety domku. Při hašení se dětem 
zásah velice líbil a místní jednotka to s přehledem zvládla. Poté se přešlo do 
parku u obecního úřadu, kde od 30. 4. 2019 stála májka, zde se sešlo kolem 
25 lidí podívat na to, jak bude pokácena. A tak se na to místní hasiči vrhli, 
během chvíle byla dole a uklizena. 

Za SDH a JSDH Ondřej Vosátka

INDIVIDUÁLNÍ KURZ  
ZÁKLADNÍCH  

POČÍTAČOVÝCH  
DOVEDNOSTÍ

Pořádá Misericordia o. p. s.,  
Dvůr Králové n. Labem

Kurz je bezplatný. 
Pro osoby 18 – 63 let.

Naučíme vás:
 » samostatně pracovat s emailem
 » vyhledat si potřebnou informaci,  
např. práci, bydlení, kontakt na in-
stituce, osoby, kulturní akce v okolí

 » využívat sociálních sítí k zajištění 
levného bytového vybavení

 » pohybovat se bezpečně na sociál-
ních sítích

 » napsat si životopis, … 

Učíme bezplatně v rámci smlouvy 
o poskytování sociální služby 
Horizont, Misericordia o.p.s

 
V případě zájmu kontaktujte  

Mgr. Ivanu Krajčíkovou,  
Tel: 734 392 035

STAŇTE SE RYBÁŘEM
Místní spolek připravuje Ry-

bářský kroužek pro děti. Opusť-
te virtuální realitu svých mobilů 
a přijďte se naučit něco nového 
a užít trochu zábavy. Přihlaste 
se do našeho kroužku. Info na 
tel. 777 004 555 (Seidl)

POMOZTE TVOŘIT 
NAŠE OBECNÍ NOVINY
Máte nějaký námět na člá-

nek, rozhovor, něco vás zajímá 
kolem dění v obci? Chcete při-
spívat do našich novin? Napište 
nám na noviny@choustnikovo-
hradiste.cz, nebo se zastavte 
na OÚ, rádi uvítáme všechny 
podněty k zdokonalování našich 
novin.

Redakční rada

Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje připravil další výzvu tzv. „kotlí-
kové dotace“, jež si klade za cíl snížit 
emise z lokálního vytápění domác-
ností. Příjem žádostí o podporu z to-
hoto dotačního programu bude za-
hájen pravděpodobně 11. září 2019 
v 10:00 hodin a v jeho rámci budete 
mít možnost zažádat o příspěvek ve 
výši až 127 500 Kč. Předmětem pod-
pory je výměna zdrojů tepla z kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním 
za plynový kondenzační kotel, kotel 
na biomasu (ruční i automatické při-
kládání), tepelné čerpadlo. V  přípa-

dě plynového kondenzačního kotle 
je výše dotace 75%, nejvýše však  
95 000 Kč; v případě kotle spalující-
ho pouze biomasu s ručním přiklá-
dáním je výše dotace 80%, nejvýše 
však 100 000 Kč; tepelné čerpadlo 
nebo automatický kotel spalující pou-
ze biomasu až 80 %, nejvýše však  
120 000 Kč, ze skutečně vynalo-
žených výdajů na výměnu zdroje 
vytápění. Podpora bude navýšena 
o 7 500 Kč v případě, že je výměna 
kotle realizována ve správním úze-
mí obce, která byla Střednědobou 
strategií ochrany ovzduší označena 

jako prioritní území z hlediska ochra-
ny ovzduší – tato možnost se týká 
i Dvora Králové nad Labem. Bližší 
informace naleznete na webových 
stránkách http://www.kr-kralovehra-
decky.cz v odkazu „kotlíkové dotace“ 
nebo na informačním semináři pro 
veřejnost, který pořádá Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje v pondě-
lí 17. června 2019 od 17:00 hodin 
v salonku Hankova domu ve Dvoře 
Králové nad Labem. Všichni zájem-
ci o tuto problematiku jsou srdečně 
zváni!
Ing. Eva Šírková, OŽP, Dvůr Králové n. L.

DALŠÍ ŠANCE ZAŽÁDAT O „KOTLÍKOVOU DOTACI“ 

NAŠE OBEC SE ROZROSTLA 
Ano! Rodiče dvou děvčátek a pěti chlapečků svým podpisem v pamětní 

knize narozených dětí stvrdili, že právě jejich ratolesti zvýšily počet obyvatel 
Choustníkova Hradiště. 

Slavnostní přivítání nových občánků uspořádal OÚ dne 30.5.2019. Do 
obecního domu, kde se slavnost konala, již tradičně přišly blahopřát svým 
vystoupením děti z naší mateřské školy s paní učitelkou. 

Po slavnostním proslovu starosty obce, Ing. Jana Vogla a slibu rodičů, 
který přečetl tatínek Moniky Křížové, postupně rodiče uložili na chvíli své 
děti do hradišťské kolébky, aby se mohli podepsat do pamětní knihy. Naši 
noví občánci byli s rodiči vyfotografováni, obdarováni peněžitým darem 
a osuškou s nápisem „Jsem Hradišťánek“ v barvě růžové či modré. Mamin-
ky od starosty obce dostaly růže. 

Všichni přítomní se těšili z hezké pohody. Děkujeme rodičům i jejich blíz-
kým, že se slavnosti zúčastnili a těšíme se opět někdy: 

„Na shledanou!“
Dětem, ale i nám všem, přejeme šťastný život. 

Marie Lásková

HASIČSKÉ AKCE NA PRÁZDNINY
Závody na konci prázdnin. 31.8. se uskuteční ve 

sportovním areálu již 11. ročník Hradiśťské konvičky. 
Začínáme v 9:00 mladými hasiči a ve 13:00 odstartuje 
kategorie dospělých.

Dobrá zábava, kvalitní sportovní výsledky a občer-
stvení bude zajištěno celý den.

Za SDH Jan Seneta

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
V této rubrice můžete poblahopřát svým blíz-

kým k významnému jubileu, či vzpomenout na ty, 
kteří již mezi námi nejsou, nebo jen zkrátka něko-
mu obyčejně poděkovat.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

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.

Děkujeme za přízeň 
a přejeme všem krásnou 
dovolenou! 

Kolektiv MŠ

 Výlet do ZOO ve Dvoře Králové n. L.
Zvířátka se nám moc líbí, a protože nám ZOO vy-

šla vstříc zvýhodněným vstupným, jezdíme tam docela 
často.

Tradiční sportovní hry pro děti MŠ
Tyto hry pro celou naši ORP připravil, ve spolupráci 

s městem Dvůr Králové n. L. a dalšími organizacemi, 
DDM Jednička. Akce proběhla 05. 06. 2019 na letním 
stadionu ve Dvoře Králové a děti si zde kromě „dospě-
láckých“ disciplín mohly vyzkoušet i různé disciplíny 
netradiční.

 Oslavy 
Oslavy a různé svátky máme v mateřské škole moc 

rádi. Fotografie krásného dortu Terezky Hanušové 
k pátým narozeninám. S kamarády je totiž oslava úplně 
nejlepší! 

Zmrzlinový pohár
Tradičně nás - celou mateřskou školu - zvou v červ-

nu Senetovi na zmrzlinový pohár do Hospůdky. Děti 
k tomu vždy dostávají malý dárek. Chválíme a děkuje-
me.

Slavnostní loučení před prázdninami  
a šerpování školáků. 

Poslední den školního roku jsme za účasti pana sta-
rosty a rodičů starších dětí slavnostně vyřadili 5 školá-
ků. Bývá to vždy velmi dojemné setkání. 

VÁŽENÍ A MILÍ HRADIŠŤÁCI,
jelikož jsem se společně se svou novou rodinou stal po 

letech opět občanem Choustníkova Hradiště, rád bych se 
s vámi občas podělil o své cestovatelské zážitky.

Většina z vás, kteří mě znáte, tak víte, že mám cosi 
společného s Afrikou.  Ano, před asi 10 lety jsem poprvé 
navštívil Afriku. Sice jsem byl před tím dvakrát v Egyptě, 
ale to jsme byli v rezortu a tím pádem se nedá říct v Africe.

Před pár lety jsem se svým spolužákem z České Ska-
lice napsal a vydal knížku Tanzánie V zemi Masajů. Z té 
bych vám rád, prostřednictvím obecních novin, nabídnul 
alespoň trochu z našich cestovatelských zážitků.

Začal bych tedy, s vaším laskavým svolením, úplně od 
začátku.

Váš spoluobčan Václav Dušek

V ZEMI MASAJŮ
I když jsme byli s Vaškem dobří kamarádi, po ukončení 

učňáku jsme se potkávali jen sporadicky. Za bolševika se 
mně ztratil na pár let, nejprve do Itálie a potom do USA. Po 
návratu, vzhledem k velké pracovní vytíženosti nás obou, 
jsme se potkali párkrát na bigbítu. Vše se změnilo v květnu 
2009, kdy měla naše zemědělka sraz po 30 letech v Opoč-
ně. Tam jsme se domluvili, že spolu pojedeme někam na 
čundr. Vašek se v tomto roce vrátil z cest po Kanadě, USA 
a Mexiku, a byl dost nadšenej. Já jsem letěl před pár lety 
s Hankou do Keni, a ta mě taky uchvátila. Vůbec nevím jak, 
ale dohoda byla jasná – Afrika, Keňa, Tanzanie a Zanzibar! 
Tato část země vyhrála díky své poloze, teplu a překrásné 

přírodě, kterou známe z dostupné literatury, filmů, a kterou 
máme oba rádi. V průběhu léta jsme si upřesnili hrubý plán 
naší cesty a v září zakoupili letenky. Cesta je naplánovaná 
na odlet 4. ledna 2010 z Prahy Ruzyně, s přestupem v Istan-
bulu, cíl cesty je letiště Jomo Kenyata v keňském Nairobi, 
a návrat 4. února stejnou cestou. Cestování po Tanzanii 
a Zanzibaru dle možností. Příprava na cestu sestávala z ně-
kolika desítek e-mailů, nákupu stanu, bot, spacáků, plyno-
vého sporáku, bomby, karimatky, oblečení. Upřesnění co 
si vezmeme a nevezmeme, jakou krosnu, co na sebe atd. 
No prostě se chystáme na první čundr do Afriky a čerpáme 
od Hanzelky se Zikmundem, přes Josefa Vágnera, až po 
expedici Lambaréne. Největší pomoc pro naši cestu bylo 
seznámení s malířem Honzou „Johnem“ Skořepou, jediným 
žákem malíře Zdeňka Buriana. John dělal za bolševika asi 
dvacet let řidiče Josefu Vágnerovi, zakladateli ZOO Safari 
ve Dvoře Králové n. L.. Do Tanzanie a na Zanzibar jezdí už 
sedmnáct let. Jeho cesty jsou převážně pracovní, v Africe 
maluje nebo hledá inspiraci pro své obrazy. V Africe ho znají 
jako Big John. Podsaditý, robusní 60-ti letý pán. Výška okolo 
170 cm, váha asi 110 kilo. Šedý plnovous a šedé vlasy, ne 
moc dlouhé. Jenom aby lízaly límec. Libuje si zřejmě v sa-
fari oblečení, alespoň my ho nikdy v ničem jiném neviděli. 
Kalhoty, košile, vesta s kapsami a pohodlné boty. Miluje pít 
pivo a je dost silný kuřák cigaret. Dle našeho názoru vynika-
jící malíř divoké zvěře a domorodých obyvatel. S jeho pomo-
cí se naše cesta začínala rýsovat do určité podoby. Máme 
jakous takous představu, jak přejedeme z Nairobi v Keni do 
Arushi v Tanzanii, a hlavně o nás zavolal svému kamarádo-
vi Mešakovi. Mešak je Masaj, který pořádá safari a postará 
se o nás po příjezdu, což je určitá, a asi jediná, jistota na 
druhé straně světa. Honza má ateliér v Kuksu, který jsme 
dvakrát před cestou navštívili. Kromě cenných rad jsme měli 
to štěstí obdivovat moc krásných obrazů zobrazujících příro-
du, zvěř a domorodce Afriky. Přípravu na cestu završujeme 
několikrát návštěvou oddělení tropických nemocí ve fakultní 
nemocnici v Hradci Králové. Dáváme se očkovat proti vše-
mu, co nás může po cestě potkat nebo kousnout. Půlrok 
utekl jako voda, a přípravy jsou u konce. Ještě v předvečer 
odletu řešíme, jestli si vezmeme kotníkové boty do hor, ane-
bo jenom sandály, ale vše definitivně ukončíme 4. 1. 2010 
ráno v 8 hodin, odjezdem do Prahy. 

...pokračovaní příště

MUDR. MARTIN TOPOĹSKÝ – DOVOLENÁ
8. 7. 2019 – 19. 7. 2019

ZASTUPUJE MUDR. JURAJ RÁKAY
PO 7:30-12:30

ÚT 13:00 – 18:00
ST 7:30-12:30

ČT 13:00 – 16:00
PÁ 7:30-12:30

INFORMAČNÍ SMS A E-MAILOVÝ PORTÁL 
PRO OBČANY NAŠÍ OBCE

Chcete být informováni o aktuálním dění v obci? Infor-
mace o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních 
zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování 
během krizových situací, při haváriích a jiných mimořád-
nostech; informování o dalším dění v obci a činnostech 
komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou 
prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce. Vyplň-
te formulář, který jste obdrželi do svých schránek a ode-
vzdejte jej na obecním úřadě. Pokud formulář ještě nemá-
te, naleznete jej na internetových stránkách obce, nebo 
u p. Pochobradské a p. Drškové.  Od teď vám již nic důle-
žitého neunikne.
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Po 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta,
(každý lichý týden 15:00 – 17:00 
přítomen p. Macháček)
Čt 8:00 – 16:00
(každý sudý týden 18:00 – 20:00 
přítomen p. Macháček)
Pá 8:00 – 14:00

Telefonní čísla na OÚ
Starosta: 724 525 035
(starosta@choustnikovohradiste.cz)
Místostarosta Z. Šmíd: 603 271 833
Místostarosta J. Macháček: 777 619 436
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.

MLADÍ HASIČI NA VÝLETĚ V JOSEFOVĚ

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

PRACOVNÍ DOBA OÚ

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 dál-
niční známku
• můžete zde také dobít 
telefony všech mobilních 
operátorů

POŠTA PARTNER CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

Na jediný možný květnový termín mezi soutěžemi, tedy na 
7. – 8. 5. 2019, jsme naplánovali tajný výlet na kolech, ale děti 
máme chytré, velmi rychle odhalily, kam se pojede. Stačilo říct, 
že sraz je ve Stanovicích u mostu a cíl je vzdálený zhruba 10 
km. Víc jsme se snažili ale neprozradit.

Úplně krásně nám vše časově vyšlo, v 17 hodin jsme v Jose-
fově na náměstí stihli příjezd bandy nadšenců, kteří každoročně 
v tomto termínu vyrážejí na „Cestu na západ“. Děti se hned se-
známily a nechaly se autem dovézt do objektu Bastion X., který 
má ve správě spolek Klub vojenské historie Brendy – Josefov 
a kde se nově nachází Muzeum zdravotní a proviantní služby. 
Právě zde jsme měli zajištěné ubytování, které jsme sdíleli s „vo-
jáky“. Prošli jsme si muzeum, po promenádách, ulicích Josefova.

Večer jsme opékali v krku v kasematách, pekli maso na plot-
nách polní kuchyně, prohledávali zákoutí a chodby propojující 
kasematy.

Ve středu ráno po snídani jsme se přesunuli do areálu Rave-
linu XIV., o který se stará spolek Ochránci památek pevnosti 
Josefov - Ravelin XIV. Zde jsme měli domluvenou ukázku vý-
cviku psovodů městské policie. To byla hodně zajímavá ukázka 
v nádherném prostředí.

Určitě doporučujeme sledovat akce, které se v Josefově ko-
nají, jsou moc povedené a pevnost stojí za návštěvu. Na většině 
se oba výše uvedené spolky podílejí spolu s dalšími, které v Jo-
sefově působí.

Šárka Medlíková, Jan Říha, foto: Dagmar Čermáková 


