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ˇ
OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradiště
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
po prázdninovém období se vám opět do rukou dostávají 

noviny, kde se dozvíte několik zajímavých informací, připo-
meneme si, co vše se v naši obci událo i co nás ještě do 
konce roku čeká. Doufám, že jste léto prožili podle svých 
plánů a měli jste čas věnovat se rodině. S mnohými z vás 

jsem se potkával na akcích, které pořádala obec či místní spol-
ky a mohu jen doufat, že se nebude opakovat situace z konce 
minulého roku a my se budeme moci potkávat i nadále. 

Přeji Vám příjemné čtení a krásně vybarvený, poklidný 
podzim.

Ing. Jan Vogl

Vítání občánků
 Dne 11. června 2021 se v naší obci, po dlouhé době, konalo Vítání občánků. Rodiče a děti svým bohatým programem 

přivítaly děti z naší mateřské školy, jejichž vystoupení bylo velmi pěkné a příjemné. Poté pan starosta Ing. Jan Vogl 
přivítal mezi naše občany dva chlapce a jednu dívku - Petříčka, Vojtíška a Marušku. Pro děti byly připraveny malé 
dárky, včetně finančního daru, které obec novým občánkům věnuje. V loňském roce se Vítání občánků konat 
nemohlo, a tak se stalo, že si Maruška pro své dárky došla sama☺. Rodiče dětí se podepsali do kroniky, která 
je vedena již několik let a věříme, že po dlouhé době bylo Vítání občánků příjemným zpestřením pro všechny 

přítomné.  
Chtěli bychom tak ještě jednou moc poděkovat rodičům za jejich účast a popřát jim i dětem hodně štěstí do 

života.
Petra Makovská, foto: Ctibor Košťál
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Z jednání Rady obce Oprava komunikace III/29923 
Choustníkovo Hradiště

Dne 16. 6. 2021 proběhlo veřejné projednání plánované opravy Ko-
houtovské ulice a středu obce. Diskuze s občany proběhla v kulturním 
sále č.p. 79 za účasti 12 občanů. V úvodu veřejného projednání byl 
stručně představen projekt – rozsah stavby, předpokládané stavební 
objekty a stavebníci. Dále bylo zdůvodněno, proč se rekonstrukce na-
vrhuje. V případě vozovky je to špatný stav povrchu vozovky, u chod-
níků a zejména těch nově navrhovaných pak bezpečnost a realizace 
opravy odvodnění pak jako podmínka pro správnou funkci navrhova-
ných úprav řešeného území. Na koordinační situaci byly představeny 
nové prvky, jako je dělený přechod v křižovatce s I/37, parkovací stání 
naproti před obecním úřadem, úprava směrového oblouku a vedení 
chodníku u obecního úřadu a dále prodloužení chodníku až na konec 
obce s 1 přechodem pro přecházení tak, aby chodník vždy obsloužil 
stranu s výrazně hustší zástavbou. Na vzorovém řezu byla představe-
na navržená technologie opravy vozovky, a to recyklace za studena 
na místě s lokálními sanacemi aktivní zóny, vycházející z diagnostiky 
vozovky, která ve stávajících asfaltových vrstvách zachytila přítomnost 
PAU spadající do kategorie T3. K odvodnění bylo konstatováno, že ná-
vrh je stále ve fázi předprojednávání s vodoprávním úřadem a správ-
cem toku a že předpokládané řešení by mělo být umístění plošného 
retenčního objektu s řízeným odtokem v parku naproti OÚ. Na závěr 
své prezentace projektant představil návrh objízdných tras schválený 
PČR, kde rekonstrukce bude rozdělena do 2. etap, jejichž rozhraní je 
v křižovatce před OÚ. Po celou dobu výstavby, která se předpokládá 
na celou stavební sezónu (cca 6-8 měsíců) by objízdná trasa pro transit 
vedla přes I/37 a obec Kohoutov, viz přiložená situace objízdných tras. 
Pro místní obyvatele (kteří bydlí v prostoru II. etapy) by během reali-
zace I. etapy byla vytvořena objízdná trasa obslužnými komunikacemi 
v rámci Choustníkova Hradiště.

Účastníci jednání byli vyzváni, aby veškerá nová napoje-
ní na pozemní komunikaci byla koordinována s navrhovanou 
stavbou před vydáním dokumentace ke stavebnímu povolení, 
a to z hlediska žádosti na SFDI, ze které bude vyplývat 5letá 
udržitelnost po realizaci dotovaných chodníků. Účastníci byli 
také informování o tom, že do nové kanalizace bude možné 
napojit pouze přípojky, které splňují legislativní požadavky 
pro takové připojení. Zejména nebude možné napojit přípoj-
ky, kde splaškové vody nejsou přečištěny, nebo čistírna k ta-
kové přípojce není dostatečně udržována.

Ing. Robin Pešek

Každou středu až do odvolání je možné se nechat očkovat 
bez předchozí registrace. 

Očkování bude probíhat od 8 do 14 hodin v očkovacím místě 
v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 

To platí pouze pro kategorie starší než 16 let.
Obec Choustníkovo Hradiště nabízí starším či imobilním ob-

čanům obce, kteří se chtějí nechat očkovat a mají problém s do-
pravou, zajištění odvozu do očkovacího místa. V případě zájmu 
volejte na telefon 499 692 942 (v pracovní době OÚ).

Odečet vodoměrů za 2. pololetí 2021
Vážení odběratelé,

dovolte, abychom vás touto formou upozornili, že od 1. do 5. 
listopadu 2021 bude probíhat odečet vodoměrů. Cena pitné vody 
pro toto období je 25,- Kč/m3.

Odečet provede pracovník obce paní Pavlína Kučerová nebo 
pan Radek Čeliš, kterému jste jako odběratelé povinni umožnit 
přístup k vodoměru.

Pokud víte, že nebudete k zastižení, lze si domluvit termín 
k odečtu vodoměru telefonicky na tel.: 499 692 942 (OÚ) nebo 
499 423 116 (pošta).

Předem vám děkujeme za spolupráci.
Ing. Jan Vogl

Informační sms a e ‑mail 
pro občany obce 

Choustníkovo Hradiště
Chcete být rychle informováni o důležitých zprávách z obecního 

úřadu, nebo mít jen přehled o dění v obci? Přihlaste se k odběru zpráv 
pomocí sms nebo e -mailu. Formulář s potřebnými informacemi na-
leznete na internetových stránkách obce, nebo si jej můžete vyzved-
nout na obecním úřadě. Tam také vyplněný a podepsaný formulář 
odevzdáte. Budete tak včasně informováni o všem 
důležitém a zajímavém, co se v obci děje. Pro více 
informací volejte 499 692 942, nebo pište na e -mail 
obec@choustnikovohradiste.cz

Očkování neregistrovaných 
proti COVID-19

23. 6. 2021
Vzhledem ke stoupajícím cenám energií byla Radou jako nový do-

davatel elektřiny pro obecní zařízení na rok 2022 vybrána společnost 
Moravské naftové doly.

Rada schválila dar pro Hospic Anežky české v Červeném Kostelci.
Byl odsouhlasen odběr požární vody z hydrantu před MALUSEM 

pro hasiče z Kuksu, se kterými náš hasičský sbor dlouhodobě spolu-
pracuje.

28. 7. 2021
Rada rozhodla o uzavření smlouvy na opravu stodoly u č.p. 79 

s firmou PFF.
Byl schválen návrh opravy tekoucí nádrže u  cisterny hasičského 

vozu LIAZ společností HTS Jirny.
Byla schválena instalace zrcadla na křižovatce u Pištů.
Rada rozhodla o nátěru oken na budově č.p. 79 a dveří do zdra-

votního střediska č.p. 42 panem Bucharem.
Rada odsouhlasila Ceník nájemného nemovitých a movitých věcí 

v majetku obce.
V obci proběhla sbírka pro obce postižené tornádem na jižní Mora-

vě. Rada rozhodla, že naše obec přidá částku stejnou, jakou se podaří 
vybrat občanům, a zašle se na transparentní účet Moravské Nové Vsi.

Starosta obce informoval o úmyslu reorganizovat vnitřní uspořá-
dání obecního úřadu a zakoupit nové vybavení.

Byl schválen dar pro Farní charitu ve Dvoře Králové nad Labem.
Mudr. Jiří Záplata
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Otevřený den obce
Spolu s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Mrštíkovou jsme vám před-

stavili mateřskou školu po dokončené rekonstrukci. Dle mého názo-
ru je celková rekonstrukce budovy povedená a všichni příchozí se 
o tom také mohli přesvědčit. O opravě školky jsem toho napsal již 
mnoho, a proto bych rád jen shrnul základní informace.

NÁZEV PROJEKTU:  Stavební úpravy 
    MŠ Choustníkovo Hradiště
INVESTOR:   Obec Choustníkovo Hradiště
ZAJIŠŤOVATEL DOTACE: DRAG s.r.o.
ZHOTOVITEL STAVBY: PFF – stavební společnost s.r.o.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ: PROJEKTIS spol. s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ:  Ing. Radomír Tomášek
KOORDINÁTOR BOZP: Karel Fejk  
DOBA VÝSTAVBY:  2020–2021
FINANČNÍ NÁKLADY: 13 322 910,- Kč s DPH

INVESTIČNÍ DOTACE: Královéhradecký kraj  
    1 050 000,- Kč

    Ministerstvo financí ČR  
    9 286 826,- Kč

INVESTIČNÍ NÁKLADY  
     INVESTORA:   Obec Choustníkovo Hradiště  
    2 986 084,- Kč

Závěrem celé investiční akce bych opětovně rád poděkoval paní 
ředitelce Mgr. Ivaně Mrštíkové a celému vynikajícímu pracovnímu 
kolektivu mateřské školy za spolupráci. Za náročné vystěhování 
a opětovné nastěhování patří velké DÍKY členům sboru dobrovolných 
hasičů naší obce. Poděkování patří i svazu žen, který pomáhal s úkli-
dem po rekonstrukci a dalším občanům, kteří pomáhali a přiložili ruku 
k dílu. DĚKUJI VÁM!!!!

V kulturním sále č.p. 79 pro Vás autoři plánované publikace o his-
torii obce Choustníkovo Hradiště připravili krátkou upoutávku v podo-
bě historických fotografií.

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Vám představili do-
končenou technickou budovu, ve které je nyní umístěna jednotka 
sboru dobrovolných hasičů.

Základní informace ohledně budovy:
NÁZEV PROJEKTU: Technická budova obce Choustníkovo Hradiště
INVESTOR:  Obec Choustníkovo Hradiště
ZHOTOVITEL: Stavební společnost Stránský a Černý s.r.o.
PROJEKTANT: Ing. Michal Rohlena
STAVBYVEDOUCÍ: Ing. Radomír Tomášek
DOBA VÝSTAVBY: rok 2020
FINANČNÍ NÁKLADY: 980.535,- Kč s DPH
Členové SDH Choustníkovo Hradiště se podíleli na výstavbě 

budovy a odpracovali celkem 600 hodin bez nároku na odměnu. 
Uspořili tím obecní finance ve výši cca 150.000,- Kč. Chtěl bych 
závěrem ještě jednou poděkovat všem za dobře odvedenou práci 
a doufám, že nové technické zázemí bude našim hasičům dobře 
sloužit, než se podaří vybudovat novou hasičskou zbrojnici.

Ing. Jan Vogl, foto: Pavel Feist

Koňská stříkačka
Obec Choustníkovo Hradiště vlastní koňský čtyřkolový hydrofor, který byl umís-

těn v hasičské zbrojnici na Ferdinandově. Již dříve se diskutovalo, jestli nechat stroj 
opravit nebo pouze zabezpečit proti krádeži. V diskuzi na radě obce se rozhodlo, že se 
pronajme do hasičského muzea, kde ji zrenovují a po uplynutí určité doby, potřebné 
k nalezení vhodných prostor na obci, nám ji vrátí zpět. Tohoto úkolu se ujal pan Mgr. 
Popov, který provedl poptávku příslušných muzeí. Nejlepší nabídku jsme obdrželi od 
Hasičského muzea Chrastava, zastoupené vedoucím panem Miroslavem Pivoňkou. Na 
jednání zastupitelstva obce dne 30. 6. 2021 se s číslem usnesení 46/4/2021 rozhod-
lo o uzavření smlouvy s výše uvedeným muzeem o výpůjčce koňského čtyřkolového 
hydroforu rok výroby 1911 a dalším materiálem dle seznamu pro výstavní účely. V této 
době probíhá renovace hydroforu.

Ing. Jan Vogl, foto: Miroslav Pivoňka
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Zprávy z mateřské školy

Den obce - sobota 7. srpna, 14 hodin. Díky pěknému počasí  
i možnosti dostat se po delší době na společné setkání, se před 
MŠ sešlo mnoho lidí. Rádi jsme jim ukázali, jakou proměnou 

naše školka prošla.

Nafukovací hrad  
- zde ve středu obce na hřišti před obecním úřadem.

Školní olympiáda  
- lukostřelba na sportovním areálu za bývalou poštou.

Barevný týden - oblékáme se do barvy toho konkrétního dne  
a máme aktivity zaměřené na poznávání barev (malé děti třídí míčky).

Den obce - občerstvení v horní třídě.

Den dětí - nafukovací hrad na hřišti za bývalou poštou.  

Nové dopravní hřiště - tráva už narostla, čekáme ještě na dopravní 
značení, ale už se jezdí a je to paráda!

 Poslední den - pěkná fotka z oběda.



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

ON Choustníkova Hradiště                       5

Poděkování anonymnímu dárci
Děkujeme dárci, o kterém vůbec nic nevíme. Dostali jsme 

peníze přes prostředníka na zakoupení dárků pro děti, což 
jsme vykonali a na Den dětí zakoupili drobné dárky, které si 
děti odnesly domů. Na fotografii si může dárce ověřit, co děti 
dostaly. Bylo to velmi překvapivé, potěšilo to zaměstnance 
školy, ale naše děti byly nadšené!!!

Za MŠ Mgr. Ivana Mrštíková

Asi znáte rčení „Každý den jablko, od doktora daleko“. Tak-
že se zakousněte do jablka a přečtěte si v následujícím článku, 
jak jsme si s dětmi z logopedické školy užili exkurzi do firmy 
Malus v naší obci.

V pondělí 27. září jsme se na exkurzi vypravili. Na místě 
nás přivítala zástupkyně firmy paní Ing. Kateřina Krobotová, 
která měla pro naše žáky připravený zajímavý program. 

V rámci komentované exkurze jsme se seznámili s dlouhou 
a náročnou cestou jablíčka od květu až na jídelní stůl. Všechno 
začíná na sadu náročnou prací místní včelařky, která obhospo-
dařuje více než 100 včelstev. Včelky opylují květy, čímž začíná 
„život“ vlastního plodu. 

Za pomoci moderní techniky a technologií zde zaměstnan-
ci o malé plody pečlivě pečují a starají se o zdraví stromků. 
Proces zrání vrcholí na sadu samotnou sklizní, čímž ale cesta 
ke spotřebiteli nekončí. Následuje obtížná práce v místní tří-
dírně, kde se každé jablíčko musí vzít do ruky, zkontrolovat 
a ještě roztřídit podle velikosti do příslušných beden. Bedny 
s jablky jsou poté pečlivě uskladněny v halách vybavených 
speciální ochranou technologií. Odtud pak již v průběhu téměř 
celého roku jablka putují ke svému konečnému spotřebiteli.

Na závěr exkurze jsme si všichni pochutnali na čerstvě utr-
ženém jablíčku.

Tímto velmi děkujeme Ing. Kateřině Krobotové, která nás 
celou výrobou provedla a umožnila nám nahlédnout do pro-
cesu „vzniku jablka“. Poznávání místní ovocnářské výroby je  
velkým přínosem nejenom pro děti, ale i pro nás pedagogy.

Za ZŠ a MŠ logopedickou Choustníkovo Hradiště  
Mgr. Lenka Marečková

Exkurze do firmy Malus

Nohejbalové turnaje
Letos se nám podařilo odehrát naše klasické turnaje dle plánu. 

Za podpory obce, štědrých sponzorů a samozřejmě našich dob-
rovolníků, kteří se o turnaje starali, proběhlo vše bez problémů. 
Proto i zde veřejně, všem děkuji. Akcí  se zúčastnilo více jak 30 
týmů, což je mimořádný zájem, který nemá široko daleko obdoby. 
V červnu i v září vyšlo počasí a to byl odrazový můstek k tomu, 
aby byla všeobecná spokojenost jak s prostředím, občerstvením 
tak i s organizací turnajů. Odezvy ze strany týmů, které dorazily, 
byly v superlativech a už se všichni těší na další rok. Jen trochu 
mrzí slabá účast spoluobčanů. Nemyslím tím, že by všichni hráli, 
ale jedli, pili, bavili se. Tak snad příště. Děkuji za pozornost.

Hudok Jiří

Slavnostního šerpování školáků - dětí, které od nás odcházejí do 
základní školy. Koná se dopoledne poslední den školního roku za 

účasti pana starosty a rodičů odcházejících dětí.
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Pietní shromáždění
Jak je nám všem známo, na našem hřbitově leží nejen naši ze-

mřelí blízcí, ale také neznámí lidé, kteří násilně přišli o svůj život 
shodou okolností nedaleko našeho bydliště. Pochod smrti vězňů 
z koncentračního tábora Gros-Rosen procházel blízko a jeho cesta 
byla vroubena jejich obětmi. V lese mezi lomem a Gruntem bylo 
nelítostně postříleno 98 vězňů, toto místo dostalo pak pojmeno-
vání „U umučených“. Ostatky obětí jsou dnes uloženy na našem 
hřbitově.

Každoročně je zvykem uctít jejich památku a připomenout si 
hrůzy války.  Letos se shromáždění konalo v sobotu 11. září za 
krásného slunného počasí. I v letošním roce tato akce proběhla pod 
záštitou Prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Byli očekávání hosté, ale byli jsme připraveni. Hřbitov byl vzorně 
uklizen zásluhou žen ze svazu a mužů s obecní technikou. 

Hosté: Přijela delegace Svazu bojovníků za svobodu z Náchoda 
-  paní Blažena Ringlová, Martin Tesař, Josef Holý, dále předseda 
ÚV Svazu bojovníků za svobodu z Prahy pan Vodička. Dále posla-
nec pan Zdeněk Ondráček, starosta města Dvůr Králové pan Jan 
Jarolím a další. 

Zaznělo několik projevů hostů i pana starosty Vogla. Na závěr 
byli hosté pozvání na krátké posezení a občerstvení do kulturního 
domu č. 79. 

Akt pokládání květin k pomníku je projevem úcty a piety. Mimo 
hostů pokládají květiny i zástupci společenských organizací v obci. 
Letos byl tento akt obohacen dojemný zážitek, když z delegace 
šesti malých dětí vedených učitelkou položilo každé jednotlivě také 
květinu k pomníku padlých. 

Marie Rausová

Po roční odmlce způsobené pandemií covid-19 se opět mohla     usku-
tečnit oslava jubilantů z naší obce v budově čp. 79. Na toto setkání bylo 
pozváno celkem 31 jubilantů, tj. 18 z letošního roku a 13 z roku loňské-
ho. Kulturní sál byl na tuto slavnostní příležitost vyzdoben a pro letošní 
jubilanty byly opět připraveny hodnotné dárkové balíčky.

   Jako první naše jubilanty přišly potěšit „ bývalé“ děti z naší MŠ, 
které pod vedením p. učitelky Jolany Sobovičové předvedly krásné vy-
stoupení. Tímto p. učitelce i dětem moc děkujeme.

   Po úvodním slovu p. starosty následovala volná zábava. K tanci 
a k poslechu zahrál velmi pěkné písníčky p. Sedláček z Jaroměře se svý-
mi kamarády. Zábava tak příjemně ubíhala, zavzpomínalo se na uply-
nulá léta a na tanečním parketu si to všichni přítomní patřičně užívali.

   Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně sil do dalších let. 
Děkujeme, že jste přijali pozvání na tuto milou akci a těšíme se na další 
setkávání s našimi občany i při jiných příležitostech.

Pavlína Potocká

Oslava jubilantů – 3. září 2021
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Naše členská základna se v současnosti těší výborné kondici. Je 
nás 18 členek, letos přibyly další tři mladé členky. Naprostá většina 
z nás se projevuje aktivně, až na pár členek, které omlouvá vyšší 
věk. Výjimkou je naše čestná předsedkyně Hana Dušková, která se 
svým nezdolným elánem nechybí při žádné akci i přes blížící se osm-
desátku.

Po jarním uvolnění jsme nastartovaly na plný plyn. Výroční člen-
ská schůze v květnu proběhla v tradičním důstojném stylu s návště-
vou pana starosty a se svíčkovou k obědu.

Měsíc ČERVEN byl nabitý událostmi:
SVATBY. Provdaly se dvě naše členky - místopředsedkyně a jed-

natelka Marie Blažková a naše členka Jitka Kráčmarová.
VÝLET DO KRKONOŠ. Na každoroční setkání žen do Velké Úpy 

se těšíme a snažíme se přispět kulturním počinem, abychom ostatní 
ženy pobavily. Pravdou ovšem je, že se pobavíme hlavně samy. Letos 
jsme si připravily pásmo zpívaných scének o vodě, moři, lodích a ná-
mořnících. Už na cestu jsme zvolily oblečení do námořnických pruhů, 
abychom byly opravdu stylové.

Program vymyslely Marie Blažková s Pavlínou Potockou, která se 
ujala role režisérky. Mnohé scénky vznikaly a měnily se při samotném 
nácviku a hodně jsme se přitom nasmály. Co se týče kostýmů a re-
kvizit projevila děvčata velkou fantazii. Děj scének se odehrává podle 
textů písniček o vodě a ty si přitom samy zpíváme. Pravda je, ne 
všechny jsme vybaveny stejnými schopnostmi ke zpěvu, takže někdy 
působíme komicky, což ovšem není vůbec na škodu. S vystoupením 
jsme sklidily velký úspěch.

Na pravidelný výstup do hor, který jsme doposud absolvovaly 
pěšky, nám byl letos nabídnut „horský vláček“, který nás dopravil až 
na vrchol. Z toho je vidět, jak členská základna Svazu žen pomalu, 
ale jistě stárne.

BURZA. Ne vše, co si naplánujeme se nám podaří. Tentokrát se 
nevydařila burza. Bylo to zřejmě nedostatečnou propagací a téměř 
shodným datem konání s burzou ve Dvoře Králové. Nepřijeli prodej-
ci a jen málo kupujících, ale obchodovaly jsem úspěšně samy mezi 
sebou. Občerstvení jsme snědly a kladem bylo, že jsme strávily mezi 
sebou příjemné sobotní dopoledne.

POZNÁVÁNÍ OBCE. Za krásného letního počasí se konalo další 
plánované poznávání obce. Procházka napříč Choustníkovým Hradiš-
těm za doprovodu vnoučat a dětí, byla zakončena odpočinkem a opé-
káním buřtů na naší oblíbené farní zahradě.

V ČERVENCI jsme se sešly před farou v kompletní sestavě za 
účelem focení do pamětní knihy, kterou chystá vydat Obecní úřad. 
Několik sportovně založených děvčat se vydalo na cyklistický výlet do 

Jaroměře s cílem ochutnat pečeného pstruha v restauraci na přírod-
ním koupališti u Labe.

V SRPNU uspořádal Obecní úřad krásnou akci „Den otevřených 
dveří“, tam jsme vypomáhaly se zabavením dětí na hřišti.

Rozloučení s prázdninami. Nastala doba babího léta, což znamená 
zejména pro děti, ale i rodiče návrat ke školním povinnostem.

Ke zpříjemnění této změny se pořádá každým rokem zábava a po-
vyražení. K tomu jsme ve spolupráci s dalšími společenskými organi-
zacemi v obci přispěly i my. K již osvědčeným hrám jsme letos přidaly 
tombolu s hezkými cenami, která se těšila velikému zájmu dětí i do-
spělých. Obecní úřad na ni přispěl, přičemž výdělek z tomboly bude 
použit na další akci pro děti. Naše vlastnoručně napečené koláče šly 
dobře na odbyt a utržily jsme za ně pěkný peníz.

Začátkem září jsme si zopakovaly setkání žen ve Velké Úpě v Kr-
konoších. Tentokrát jsme naši scénku obohatily o taneček „Holka 
modrooká“ a přidaly pro pobavení ještě módní přehlídku. Za krásného 
počasí nás potěšila vycházka do Pece pod Sněžkou.

PLÁNUJEME:
V ŘÍJNU zajedeme do divadla v Červeném Kostelci.
V LISTOPADU se sejdeme při dlabání dýní a chystáme podzimní 

výsadbu květin v obci.
V PROSINCI se chystáme na adventní koncert do divadla v Jaro-

měři, kam zveme i občany obce. V tomto měsíci uspořádáme pro naše 
členky vánoční posezení s občerstvením a budeme také nápomocny 
při rozsvícení vánočního stromu na návsi, kde se naše členky opět 
chopí občerstvení. 

Za místní ČSŽ Marie Rausová

Svaz žen v Choustníkově Hradišti

foto: Kateřina Křížková
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Mladí hasiči  
skvěle reprezentují naši obec

Začátkem června jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen. 
S obavami, co s našimi výsledky udělá omezení počtu disciplín na pou-
hé tři, jsme přesně na náš daný čas vyrazili do Radvanic a následně 
Jívky. Nesměli jsme se potkat s jiným týmem, běhalo se bez diváků, 
bez podpory rodičů, dokonce na dráhu směl pouze jeden vedoucí, já 
jsem vše směla sledovat jen z auta. Kromě času jsme nevěděli nic, jak 
se dařilo jiným týmům, jaký by tedy mohl být výsledek. Věděli jsme, 
že pokusy byly vydařené, bez chyby, to bylo vše. A jeli jsme domů.

A v neděli odpoledne byly konečně vyvěšeny výsledky starších, 
i s omezeným počtem disciplín se nám povedlo okresní kolo vyhrát 
a postoupit na kraj.

Na tréninky slušných 14 dní, krajské kolo opět pouze na 3 disciplí-
ny, letos jsme poprvé neměli trénink místo školního vyučování, zvládli 
jsme vše s přidáním jednoho odpoledního tréninku navíc. 

V Hradci Králové na krajském kole již byla atmosféra maličko uvol-
něnější, stále jsme měli daný čas na příjezd a plnění disciplín, ale už 
jsme zvládli aspoň promluvit s naším okresním spolubojovníkem Dolní 
Brannou, udělat společnou fotografii. 

První disciplínou byla štafeta dvojic, kde jsme měli nádherný 
výsledek a od rozhodčích z našeho okresu jsme věděli, že z dosud 
odběhnutých družstev je náš čas nejlepší. Štafeta 4x60 se bohužel 
bezchybně nepovedla, jedna čtveřice měla neplatný pokus, druhá čas 
hodně vysoký. Začínali jsme ztrácet naděje na postup na mistrovství 
republiky. Poslední disciplína, požární útok, se povedla skvěle, opět 
z dosud odběhnutých týmů nejrychlejší čas. 

Ve štafetě dvojic a útoku zůstal náš čas nepřekonán, disciplíny 
jsme vyhráli, bohužel ve 4x60 byl výsledek takový, že místo postupu 
na republiku jsme slavili „jen“ třetí místo. I tak je to ale vzhledem 
k situaci výborný výsledek. Potěšilo nás, že vítězným týmem byli ka-
marádi z Dolní Branné a okres Trutnov i tak měl na republice své 
zastoupení. 

V červnu jsme stihli ještě soutěž v Dubenci, kam jsme po dlouhé 
době mohli opět vyrazit i s týmem mladších. Bohužel jim se moc ne-
dařilo v útoku, ale nevadí, starším se dařilo lépe, vyhráli a při vyhlašo-
vání výsledků nechali za sebe nastoupit právě ty naše mrňousky, kteří 
nadšeně odjížděli s medailemi na krku. 

Po prázdninové pauze nás čekala domácí soutěž, Hradišťská kon-
vička. Tým mladších se tentokrát poskládat nepovedlo, ale děti jsme 
zapojili do týmu starších, které jsme tak měli dva. A oba se postavili 
na stupně vítězů. Tým „B“ vybojoval třetí místo, tým „A“ soutěž vy-
hrál. Takže putovní pohár opět zůstává doma.

Hned druhý den jsme jeli na jediný letošní závod šedesátek, také 
se nám dařilo, nejvíce Františkovi, který svou kategorii starších vyhrál 
osobákem zlepšeným skoro o 4 vteřiny, asi všichni si odvezli medaili, 
které se na šedesátkách dávají do desátého místa. 

V rozjetém závodním tempu jsme pokračovali i další týden útoky 
v Hostinném, opět máme dva týmy starších, v týmu „B“ jsme zapojili 
naše tři mladší. A opět skvělý výsledek, ještě jsme umístění z naší 
konvičky vylepšili. „Béčko“ je druhé, „áčko“ vítězí.

Druhý den jsme vyrazili sbírat zkušenosti s našimi dorostenci na 
stovky do Pískové Lhoty. Velmi příjemná soutěž na pěkné dráze, vý-
sledky na naše poměry slušné, ale v tamní konkurenci na stupně vítě-
zů ještě daleko. Konkurenceschopný Dominik bohužel zůstal zraněný 
doma. Ale zase jsme viděli, jak to běhá špičce a každý závod je nej-
lepší trénink. 

Před námi je nabitý program, který doufáme již nic nepřekazí. Do 
zimy nějaké útoky, šedesátky a hlavně závody požární všestrannosti, 
i ten okresní, jehož výsledek se bude počítat k jarnímu kolu, ještě 
zvládneme. 

Stále potřebujeme doplnit družstva mladších, starších i dorosten-
ců a dorostenek, takže pokud víte o někom, kdo by to s námi chtěl 
zkusit, nyní trénujeme pravidelně starší a mladší každý čtvrtek od 
16.30 do 18.00 hod., dorostenci v pátek (u nich čas ještě nemáme 
ustálený, ale kolem 18 hodiny se na hřišti vždycky pohybovat bude-
me), stačí se přijít podívat, domluvit se, zapojit se, budeme rádi. Těší-
me se na každého nováčka.

Šárka Víšková

Hradišťská konvička

HostinnéDubenec
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Hradišťská konvička

Dominik Nohejl z SDH Choustníkovo Hradiště  
je mistrem republiky ve dvojboji v kategorii středního dorostu

V červnu se Dominikovi povedlo jako vítězi krajského kola postoupit na mistrovství republiky dorostu. Krajské kolo bylo stejně jako 
kolo okresní vzhledem k opatřením kvůli covid-19 omezeno pouze na disciplínu stovky (100 metrů s 1,7 m vysokou bariérou, kladinou 
a hadicemi) a na test, vynechán byl dvojboj. Dominik tedy neměl po svém vítězství s velkým náskokem proti ostatním soupeřům moc 
času dvojboj trénovat a nekonala se žádná jiná soutěž, kde by si ho zkusil v jiných podmínkách než u nás na hřišti na trávě. Neměli jsme 
moc představu, jaký čas se mu může povést na stadionu na tartanové dráze. 

I mistrovství republiky v Zábřehu na Moravě se na začátku července konalo s určitými omezeními, např. byl daný max. počet fanouš-
ků každého závodníka, všichni jsme museli být otestovaní, místo několikadenního pobytu v místě konání byly rozděleny kategorie do dnů 
tak, aby se potkalo co nejméně osob. Jeden den soutěžila družstva dorostenek, druhý den družstva dorostenců a na závěr jednotlivci, 
mezi nimi jediný zástupce okresu Trutnov ze všech kategorií, Dominik. 

I tak ale atmosféra na stadionu byla nádherná. I když byl slavnostní nástup v podstatně menším 
počtu účastníků než jindy, pořadatelé nikoho neošidili o žádnou část, takže jsme nebyli ochuzeni o při-
vítání, sliby rozhodčích i závodníků, o hymnu. 

První disciplínou byly pro dorostence stovky, kde Dominik nedokázal úplně překonat svou nervo-
zitu, první pokus sice zaběhl s krásným časem, druhým nejrychlejším, ale byl neplatný. A v druhém 
pokusu už byl tlak tak obrovský, že nevyšlo vůbec nic. Dominikův výsledný čas byl až jedenáctý. 

Test napsal Dominik bez chyby.
Už ho čekal jen dvojboj (závodník postupně na stometrové dráze proskočí oknem a musí umístit 

hasící přístroj na podložku tak, aby zůstal stát a nespadl) a bylo třeba trochu zklidnit 
nervy. Procházka naštěstí pomohla. Dominik běžel hned v prvním rozběhu a čas byl 
parádní, nejrychlejší. A tak to zůstalo i po doběhnutí všech závodníků v obou poku-
sech. Už se mohlo slavit, měli jsme mistra republiky ve dvojboji!

Ještě jsme čekali s napětím, jak vše dopadne v celkovém hodnocení. V součtu 
bodů ze všech disciplín vycházela rovnost bodů u 4 závodníků od třetího do šestého 
místa. Bohužel pro Dominika jsou v jednotlivcích při rovnosti bodů rozhodující disci-
plínou stovky, které se nevyvedly. Ale i 6. místo na mistrovství republiky v celkovém 
hodnocení v kategorii středního dorostu je úžasné. 

Dominikovi ještě jednou moc gratulujeme a držíme palce do dalšího hasičského 
zápolení. 

Šárka Víšková

Poslední prázdninový víkend jsme pořádali 13. ročník ha-
sičské soutěže Hradišťská konvička.

V sobotu dopoledne do Hradiště přijelo 11 družstev mla-
dých hasičů. 

Mladí hasiči u nás soutěží ve třech disciplínách: požární 
útok, štafeta dvojic a štafeta CTIF, součet umístění poté vede 
k putovním pohárům. V mladších žácích si putovní pohár od-
vezlo družstvo z Výravy které vyhrálo všechny disciplíny. 

V kategorii starších žáků soutěžilo 7 družstev a putovní 
pohár zůstal opět u nás. Tak jako u mladších, naše Áčkové 
družstvo zapsalo samé výhry.

Odpolední soutěž dospělých je tak trochu jiná než na 
ostatních závodech v blízkém okolí. Specialitou našeho zá-
vodu jsou dva pokusy a pouze na 2 hadice B. Časy se sčítají, 
tudíž je nutné předvést dva povedené útoky. 

13 týmů mužů a 5 týmů žen začalo soutěžit hodinu po 
poledni.

Putovní pohár v kategorii mužů si odvezl tým Dubence 
“B”. V kategorii žen zvítězilo družstvo z Bílých Poličan. 

Děkujeme všem, kteří se za námi přišli podívat a strávili 
fajn den s Hasiči. Tato akce se konala za finanční podpory 
obce Choustníkovo Hradiště.

Jan Seneta



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

10            ON Choustníkova Hradiště

Topná sezóna pomalu začíná
Na co nezapomenout, aby hasiči měli co nejméně práce?
Jednoduché krátké desatero správného užívání spotřebiče paliv:

• UMÍSTĚNÍ Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh 
spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv 
prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit 
pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

• PŘIPOJENÍ Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i je-
jich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, 
elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné větši-
ně i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

• DOSTATEČNÝ PŘÍVOD VZDUCHU Většina spotřebičů po-
třebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. 
Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případ-
ných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové 
dokumentace.

• ODVOD SPALIN Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotře-
biče do volného prostoru – většinou do komína. Správné při-
pojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi 
a pravidelné kontrole.

• POUŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÉHO PALIVA Každý spotřebič je 
konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné 
dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato 
zásada často porušována.

• DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VZDÁLENOSTÍ Každý spo-
třebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro za-
bránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

• NEHOŘLAVÉ A IZOLAČNÍ PODLOŽKY, NEHOŘLAVÉ 
PODLAHY Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva 
a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

• DODRŽOVÁNÍ NÁVODŮ K OBSLUZE Ke každému spotřebiči 
jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je 
třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správ-
ného používání a manipulace i respektovat.

• POUŽÍVAT SCHVÁLENÁ TOPIDLA Výrobce je povinen ga-
rantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou 
povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly 
by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

• PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ, KONTROLY A REVIZE KOMÍNŮ, 
KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV Četnost těchto úkonů 
stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době 
povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povin-
nosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární 
ochraně.

Za JSDH Petr Hloušek

Kotlíkové dotace
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o možnostech dotací na výměnu 

starých neekologických kotlů, které připravilo Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. 

Zákaz provozu starých neekologických kotlů, které nedosahují 
alespoň 3. emisní třídy, začne platit 1. září 2022, tedy za necelý 
rok. Ministerstvo ŽP a Státní fond ŽP ČR si kladou za cíl dosáhnout 
co nejrychlejšího stažení těchto starých kotlů, které nám prokaza-
telně znečišťují ovzduší, a občanům nabídnout pomocnou ruku při 
jejich výměně. Navíc se nabízí možnost dotace kombinovat a získat 

tak například i dotaci na zateplení domu. Příjem žádostí na Kotlí-
kové dotace bude probíhat od začátku roku 2022 prostřednictvím 
krajských úřadů, které vám poskytnou také odborné poradenství. 
U Nové etapy programu Nová zelená úsporám, bude příjem žádostí 
zahájen 12. října 2021 přes webové stránky www.novazelenauspo-
ram.cz.

V případě, že se Vás tato problematika týká, nabízíme kontakty, 
kde se může dozvědět více:

www.kotlikydotace.cz  www.novazelenausporam.cz
e-mail: dotazy@sfzp.cz  e-mail: info@sfzp.cz

zelená linka: 800 260 500
(PO-PÁ 7:30-16:00)

Pomoc obcím zasažených tornádem
Dne 24. června 2021 se ve večerních hodinách vyskytly velmi 

silné bouře, které byly provázeny silným tornádem.  Tornádo způ-
sobilo značné škody v pásu dlouhém 26 km a širokém až 700 m. 
Prohnalo se přes Hodonínsko a Břeclavsko. Zasaženy byly přede-
vším obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, severní 
části Hodonína a Ratíškovice. Na katastrofu ihned reagoval krizový 
štáb, který nám předal informaci o přípravě hmotné pomoci po-
stiženým obcím. I my, s velitelem JSDH Petrem Hlouškem v čele, 
jsme se snažili sehnat potřebný materiál, který byl v daných lokali-
tách nedostatkový. Jednalo se především o střešní latě a další věci 
potřebné k rychlým opravám střech. Pan Dušan Paťava se po oslo-
vení ihned nabídl, že postiženým obcím daruje 600 bm střešních 
latí zdarma! Za jeho dar mu patří velké DÍKY. Obec ke střešním 
latím přiložila cca 5 m3 střešních trámů, které byly přichystány  
k výstavbě pergoly u rybníku. Pan Zdeněk Seidl přišel s nabídkou 
bezplatného odvozu stavebního materiálu na sběrný sklad hasič-
ského záchranného sboru v Hradci Králové. V neděli 27. 6. byly 
tyto dary odvezeny.

Další pomoc pro obce poničené tornádem byla formou finanční 
sbírky. Občané měli možnost přispět drobný obnos do pokladniček 
v potravinách paní Drškové i paní Pochobradské. Celkem se vybra-
lo 6.280,-Kč. Rada obce schválila finanční příspěvek a dorovnala 
tuto částku na 15.000,-Kč. Vše bylo zasláno na transparentní účet 
000000-6013203349/0800 městyse Moravská Nová Ves. Všem 
dárcům děkujeme!

Ing. Jan Vogl
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Na největší pekařské akci v České republice „Dny chleba Pardubi-
ce“ se už po sedmadvacáté sešli pekařští odborníci, aby společně vy-
brali vítěze prestižní celonárodní soutěže Chléb roku. V pěti kategoriích 
spolu soutěžily desítky pekáren z celé republiky. 

Dvoukolové hodnocení proběhlo 15. září v prostorách Střední prů-
myslové školy potravinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry 
vychovává již přes 100 let. Vítěze organizátor soutěže Svaz pekařů 
a cukrářů vyhlásil na galavečeru, v prostorách výstaviště IDEON Pardu-
bice. O tom, že titul Chléb roku je prestižní záležitostí, svědčí také fakt, 
že pekaři do letošního ročníku přihlásili 80 soutěžních vzorků.  

Soutěžní chleby hodnotilo 21 certifikovaných komisařů – zkuše-
ných pekařských odborníků. V propracovaném 100bodovém schématu 
hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, 
tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při 
hodnocení nejdůležitější. Vítěze v kategorii Chléb mladých vybrali stu-
denti SPŠPaS Pardubice. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže získali 
oprávnění využívat ochrannou známku Chléb roku 2021. 

VÍTĚZOVÉ NÁRODNÍ SOUTĚŽE CHLÉB ROKU 2021
Chléb roku 900 –1 200 g: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo 

Hradiště – chléb Hradišťan
Chléb roku 500 – 800 g: Pekárna Racek, s.r.o., Přerov
Chléb bez hranic: United Bakeries a.s. – pekárna JZM Praha
Novinka roku: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště  - 

Mrkvovodýňový chléb Cipísek
Chléb mladých: Karlova pekárna, s.r.o., Židlochovice
Vítězství ve dvou kategoriích je vzhledem k velké konkurenci pe-

káren z celé republiky skvělý výsledek. O dlouhodobě kvalitní práci 
zaměstnanců naší pekárny svědčí i fakt, že pekárna absolutní vítězství 
v kategoriích Chléb roku 900 – 1200 g a Novinka roku obhájila již druhý 
rok po sobě, v loňském roce 2020 a letošním 2021. V krátké historii 
naší moderní pekárny je to již třetí první místo, poprvé chléb Hradišťan 

vyhrál již v roce 2017. Navíc v kategorii Chléb bez hranic získala pe-
kárna Choustníkovo Hradiště letos druhé místo s naším vícezrnným 
chlebem Kuba (chléb se semeny dýně, slunečnice a lnu).

Hodnocení chleba probíhalo ve dvou kolech. V prvním kole vyloso-
vaná komise hodnotila všechny chleby v dané kategorii a pět nejlepších 
postoupilo do druhého kola. Za zmínku stojí skutečnost, že při stano-
vení vítěze v kategorii Chléb roku 900 – 1200 g se ve druhém kole 
všech 21 komisařů shodlo na našem chlebu Hradišťan. Vítěz-
ství právě v této kategorii je pro mě osobně velmi cenné a potvrzuje ho 
i fakt, že vítězný chléb Hradišťan je nejvíce prodávaným chlebem naší 
pekárny. Jeho hmotnost 1200 gramů je preferována zákazníky v celé 
České republice.

Jirčík Ladislav, výrobní ředitel BEAS a.s.

Rybářské závody
V sobotu 11. září se na našich rybnících uskutečnily ry-

bářské závody, kterých se zúčastnilo celkem 11 závodníků. 
Počasí nám přálo a i díky přispění naší obce se z vody taha-
ly pěkné kousky. Nejlépe si vedl Milan Šolc, který nachytal 
celkem 790 cm ryb, druhý byl František Macháček s 680 cm 
a třetí Martin Voltr s 500 cm nachytaných ryb. Všem, i těm 
méně úspěšným, ještě jednou gratulujeme a těšíme se na 
další setkání u vody.

Za Rybářský kroužek Dan Pavlis

Chléb roku 2021 pečou v pekárně 
Choustníkovo Hradiště
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Místní poplatky pro rok 2021
BŘEZEN:
Místní poplatek za psy 100 Kč
KVĚTEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320 Kč/osoba
Možnost platby celého poplatku.
ČERVEN:
Vodné 1. pol. roku 2021
Stav vodoměrů budou hlásit občané.

ŘÍJEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320 Kč/osoba
LISTOPAD:
Vodné 2 pol. roku 2021
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

Poplatky Pošta Partner 
Choustníkovo 

Hradiště
PRACOVNÍ DOBA

PO - PÁ

7:30 - 11:00

12:00 - 15:00

tel.: 499 423 116

NABÍZÍME MNOHO 

DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB.

SKO/TO SKO/TO SKO/TO

Říjen 7 21

Listopad 4 18

Prosinec 2 16 30

SVOZOVÉ DNY TŘÍDĚNÉHO A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ PRO ROK 2021

TO – tříděný odpad, SKO – směsný komunální odpad
Odpad se bude vyvážet ve čtvrtek, tak jak jste zvyklí.

Svoz TO i SKO bude probíhat ve stejný den.

K ulturní, sportovní a společenské akce pro rok 2021
 » 21. října  Výlet Kudowa-Zdrój  Polsko
 » 6. listopadu Výlov rybníka  Rybníky Grunt
 » 28. listopadu Rozsvícení vánočního stromečku Náves
 » 4. prosince Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. Kříže
 » 12. prosince Oslava jubilantů  Kulturní sál č. p. 79
 » 24. prosince Vánoční setkání pod stromečkem Náves
 » 26. 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.

Pracovní doba OÚ
PO   8:00 – 17:00

úřední den
ÚT   8:00 – 14:00

ST   8:00 – 17:00
úřední den

ČT  8:00 – 14:00
PÁ  8:00 – 14:00

Mimo úřední dny ověřte prosím 
přítomnost na OÚ telefonicky.

KONTAKT
Ing. Jan Vogl (starosta)
tel.: 724 525 035
e-mail: starosta@choustnikovohradiste.cz
Zbyněk Šmíd (místostarosta)
tel.: 603 271 833
Petra Makovská (sekretářka)
tel.: 499 692 941
e-mail: obec@choustnikovohradiste.cz

Představte své podnikání
Nabízíme drobným živnostníkům a firmám působícím na území obce 
prezentaci v obecních novinách. Informujte naše občany, jaké zboží či 
služby nabízíte, rádi vaši nabídku bezplatně zveřejníme. V případě zájmu 
kontaktujte p. Seidla, tel.: 777 004 555, nebo pište na e-mail noviny@
choustníkovohradiste.cz

Bezhotovostní platba  
místních poplatků

A) PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ -   
 platba z pohodlí domova

Číslo účtu:  7529601/0100 - Komerční banka 
Částka: (dle aktuálního ceníku místních poplat- 

  ků,stanovený na příslušný rok)
Variabilní symbol: XXYYROK
XX  - 10 – místní poplatek za psy 
 - 20 – místní poplatek za svoz komunálního odpadu
 - 30 – platba za vodné
YY - číslo popisné, před číslo evidenční se napíše  

   číslo 90
Poznámka platby: Příjmení + druh platby + rok  

        např: Hujerovi, vodné 2021
Příklady:
 Rodina Hujerova, která bydlí v Ch. Hradišti  

 na č.p. 102, chce zaplatit za své dva psy. 
- Pošle peníze na číslo účtu 7529601/0100 ve   

 výši 200,-Kč s var. symbolem 101022021
- Poznámka k platbě: Hujerovi, psi 2021

 Rodina Hujerova, která bydlí v Choustníkově   
 Hradišti na č. ev. 102, chce zaplatit za svoz ko- 
 munálního odpadu za 4 členy své rodiny. 

- Pošle peníze na číslo účtu 7529601/0100 ve   
 výši 2.560,- Kč s var. symbolem 20901022021  

- Poznámka k platbě: Hujerovi, odpad 2021

B) PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA POŠTĚ  
 PARTNER II

 Nově bude možné platit místní poplatky na  
 poště PARTNER II platební kartou.

E‑BOX
Nově jsme umístili ke schodům na obecním úřadě box na 

prázdné baterie.

Motorest Hradišťan
Zveme vás do nově otevřeného motorestu Hradišťan, kde vaří-

me českou kuchyni - obědy, večeře, denní menu. Od soboty 9. října 
2021 pořádáme pravidelné taneční večery s hudbou. Nabízíme po-
řádání oslav a veškerých společenských akci, kde pro vás připravíme 
vše dle vašich přání a představ. Minutková kuchyně se specialitami 
na přání, rauty, grilování kýty, selátka, skvělé dorty a veškeré cuk-
rářské výrobky z naší produkce... Nic není nemožné v Motorestu 
Hradišťan.

Přijďte ochutnat, těšíme se na vás.

Rezervace na tel: 773 795 168

Prodej léčiv – pošta
Při návštěvě pošty PARTNER II jste si mohli povšimnout, 

že se stále snažíme rozšířit služby pro místní občany a nabí-
zíme k prodeji volně prodejnou část léků a vitamínů. Nabídku 
chceme dále rozšiřovat, abyste měli ještě větší spektrum pro-
duktů. Zanedlouho na naší poště přibudou i služby od Balíkov-
ny, kterou mnozí znáte.


