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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌
Úvodní slovo starosty městyse
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a naši mladší spoluobčané si užívají 

letní prázdniny, které si zasloužili svým pilným studiem. Rodiče se 
těší na dovolenou buď v krásné české kotlině anebo u moře. Než 
se všichni vydáte na zasloužené relaxační a odpočinkové cesty za 
hranici Choustníkova Hradiště, chtěl bych vás informovat o dění  
v našem krásném městysu.

Ing. Jan Vogl 

Znak a vlajka městyse  
Choustníkova Hradiště 

Jak již víte, s platností od 9. května 2022 se stala naše obec 

městysem. Dne 20. května se pak podvýbor Poslanecké sněmovny 

pro heraldiku a vexilologii zabýval naší žádostí o udělení znaku  

a vlajky. Doporučil, aby nám byly tyto symboly v navrhované po-

době uděleny rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Tato podoba vzešla z rozsáhlé studie historie Choustníko-

va Hradiště panem Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře 

„Dauphin“. My vám nyní jejich podobu představujeme.

Popis znaku: V červeném 

štítě stříbrné nahoru rozevře-

né kružidlo nad zlatým osmi-

ramenným vozovým kolem. 

Popis vlajky: List tvoří dva 

svislé pruhy, červený a žlutý. 

V červeném pruhu bílé k hor-

nímu okraji listu rozevřené 

kružidlo, nad žlutým osmira-

menným vozovým kolem. Po-

měr šířky k délce listu je 2:3. 

Pokud vás zajímá historie naší 

obce/městyse a historický vývoj těchto symbolů, můžete nahléd-

nout do studie pana Kasíka, která bude přístupná na internetových 

stránkách našeho městyse.
Pro ON Blanka Seidlová

Den městyse Choustníkova Hradiště 
Chtěl bych vás všechny pozvat na letošní DEN MĚSTYSE, kte-

rý proběhne v sobotu 13. srpna 2022 ve sportovním areálu za 
bývalou poštou. 

Tento den je zároveň slavnost návratu k historickému statu-
su MĚSTYS, který jsme měli ve své historii po více jak 400 let. 
K hlavním bodům programu bude patřit žehnání znaku a vlajky 
městyse. Proběhne představení nové knihy o Choustníkově Hradi-
šti, kterou připravil kolektiv pana Mgr. Reila ze Státního okresního 
archivu v Trutnově a představen bude také renovovaný koňský 
čtyřkolový hydrofor rok výroby 1911, který dříve sloužil hasičům 
v Choustníkově Hradišti. Připraven je také pestrý kulturní program 
– vystoupení skupiny ATTITUDE, pro děti kouzelník – mistr ČR 
v magii, ukázka zásahu jednotky sboru dobrovolných hasičů a Po-
licie ČR, dřevořezbáři, skákací hrady, oblíbená fotobedna, hry pro 
děti a ohnivá show. Těšit se můžete na hudební vystoupení skupin 
SANSABAND, My tři a čas, Benjaming’s Clan, YO YO Band, Vaťák  
a také na večerního DJ Bráchu. 

Doufám, že přijdete a DEN MĚSTYSE si všichni společně užije-
me. Zároveň věřím, že o této slavnosti budete informovat i dřívější 
rodáky, aby měli možnost naplánovat si návštěvu Choustníkova 
Hradiště.  

Ing. Jan Vogl 
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Z jednání Rady obce a městyse
26. ledna 2022 

• Ředitelka naší MŠ paní Ivana Mrštíková se rozhodla pro od-
chod do předčasného důchodu. Rada obce proto vyhlásila 
výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Choustníkovo Hradiště.

• Velitel JSDH Petr Hloušek seznámil Radu s plánovaným ná-
kupem nového zásahového vybavení členů JSDH.

• Pan P. Hloušek zakoupil pro naši obec původní historickou 
žerď sboru dobrovolných hasičů z Choustníkova Hradiště, 
pocházející z 19. století, od sběratele z Kuksu. Rada obce 
rozhodla tuto historickou památku pro naši obec zakoupit.

• Starosta obce seznámil Radu s výsledky programu kastrace 
koček a kocourů. Za rok 2020 bylo vyčerpáno 3.300,- Kč, 
v roce 2021 pak 5.500,- Kč. Roční limit 20.000,- Kč tedy ne-
byl překročen. Pro rok 2022 byla navýšena částka podpory 
o 100,- Kč za jednotlivý úkon a roční limit 20.000,- Kč byl 
ponechán.

• Rada schválila využití kulturního sálu č.p. 79 pro trénink 
VSK ve stolním tenise za podmínky udržení pořádku.

• Starosta obce představil Radě program Kulturních, spor-
tovních a společenských akcí pro rok 2022, se kterým Rada 
vyslovila souhlas.

22. března 2022 
• Starosta obce Ing. Jan Vogl z pozice předsedy konkurz-

ní komise na obsazení místa ředitele/ky mateřské školy 
v Choustníkově Hradišti sdělil výsledky z jednání této komi-
se. K témuž se vyjádřil i další člen komise pan Zdeněk Šmíd. 
Následně proběhla diskuse, jejímž výsledkem bylo doporu-
čit na místo ředitelky naší školky paní Bc. Annu Jiráčkovou 
s účinností od 1. 8. 2022.

• Na návrh dosavadní ředitelky MŠ Rada schválila termín zá-
pisu do školky na 6. 5. 2022.

• Starosta seznámil přítomné s možností zaměstnat ucha-
zečku o zaměstnání s finanční podporou úřadu práce paní 
Lucii Jahodovou jako uklízeče veřejných prostranství. Tento 
návrh byl přijat.

• Rada schválila dar 13.000,- Kč pro Český svaz žen.
• Rada schválila dar 6.000,- Kč pro Rybářský kroužek.
• Rada schválila dar 5.000,- Kč pro Okresní sdružení hasičů 

v Trutnově.
• Rada neschválila dar 5.000,- Kč pro Linku bezpečí.
• Rada schválila nákup 8 ks zásahového kompletu pro hasiče 

v naší obci.

4. května 2022 
• Rada obce schválila vyrovnaný hospodářský výsledek MŠ 

v Choustníkově Hradišti.
• Byl schválen dar 5.000,- Kč pro Oblastní charitu Dvůr Krá-

lové nad Labem.
• Rada odsouhlasila návrh na zakoupení myčky nádobí do 

kulturního sálu č.p. 79.
• Byla schválena nájemní smlouva na pronájem nebytových 

prostor v č.p. 12 využívaných jako posilovna, zejména pro 
JSDH Choustníkovo Hradiště.

• Byla schválena nájemní smlouva na část pozemku č.p. 
1080/22 před sklepem (108/4).

• Byla schválena nájemní smlouva na část pozemku č. 1251.
• Bylo rozhodnuto o aktualizaci nájemní smlouvy na p.p.č. 

1251.
• Bylo rozhodnuto o přijetí nabídky pana Josefa Zemana na 

opravu střechy obecního úřadu č.p. 102.
• Vzhledem k blížícímu se dni obce, který bude letos významněj-

ší než v uplynulých letech, byla učiněna poptávka na zhotovení 
reprezentačních předmětů a to již s nápisem: „ Městys Choustní-
kovo Hradiště“. Byla vybrána nabídka firmy Šlágr s.r.o. Trutnov.

• Bylo požádáno o zařazení Žádosti o vložení věcného břeme-
ne pozemku č. 1156/1 služebnosti průhonu, stezky a cesty 
vlastníkům pozemků č. 191/5, st. 289, 191/1, 191/17, 191/18, 
191/19, st. 258,1602 a 1603. Tato žádost byla přijata.

25. května 2022 
• Starosta sdělil, že byla provedena poptávka na zhotovení nové 

vlajky a erbu našeho městysu. Ze tří byla vyhodnocena jako nej-
lepší nabídka společnosti Velebný a FAM s.r.o. Ústí nad Orlicí. Jed-
ná se o vlajku, znak a smaltovanou tabulku. Návrh byl schválen.

• Bylo schváleno zadání projektové dokumentace na terénní 
úpravy na p.p.č. 16 společnosti SALVET CZ s.r.o. Kasanice.

• Byla schválena pachtovní smlouva na p.p.č. 1156/1, přičemž 
se Ing. Jan Vogl a p. Zbyněk Šmíd zdrželi hlasování pro střet 
zájmů.

• Rada schválila žádost o pronájem části p.p.č. 1082/1.
• Bylo schváleno zpětné proplacení antuky na sportovní hřiš-

tě na návrh pana Jiřího Hudoka.
• Rada projednala a odsouhlasila pořízení elektronické knihy 

jízd pro 2 obecní a 2 hasičské vozy.
• Byl schválen nákup nového notebooku pro ředitelku MŠ.
• Rada schválila prodej zbývajících pamětních mincí zhotove-

ných k 700 letům první zmínky o naší obci. Budou k dispo-
zici na poště jako upomínkové předměty za 30 Kč.

MUDr. J. Záplata

Pracovnice ÚP 
Jako každý rok využíváme nabídky zaměstnat pracov-

níky z úřadu práce. Letos jsme zaměstnali paní Lucii Jaho-

dovou, která se pracovně velmi aktivně podílí na zkrášlení 

veřejné zeleně, v realizaci květinové výzdoby a výsevu 

lučního kvítí. Na mzdu městys čerpá finanční dotaci dle 

smlouvy s Úřadem práce České republiky o vytvoření 

pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TUA-VZ-4/2022.
Ing. Jan Vogl

Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem se síd-

lem nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové n. L. poskytuje 
služby zaměřující se na péči o seniory a zdravotně postižené. 

Nabízené služby:
a)  Pečovatelská služba 
b) Denní centrum pro seniory
c)  Pobytové služby (domov pro seniory a domov pro lidi  

 s demencí)
Bližší informace naleznete na internetových stránkách  

www.dvur-kralove.diakonie.cz (případně Facebooku: @DiakonieDvur).
Můžete také psát na e-mail dvur.kralove@diakoniedk.cz, nebo 

volat na telefon 499 621 094.
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Oprava stodoly
Obecní stodola se nachází za budovou kulturního sálu č.p. 79, pro 

ty, kteří ještě neví anebo zapomněli. Dříve sloužila jako garáž pro ko-
munální techniku na údržbu zeleně a zimní údržbu místních komunika-
cí. Před opravou byla stodola ve velmi špatném stavu. Minulé vedení 
obce začalo v roce 2017 s opravami, kdy byla realizována nová podla-
ha. Navázali jsme na jejich práci a zadali jsme projekt na komplexní 
opravu budovy. Při tvorbě projektové dokumentace bylo zjištěno, že se  
v havarijním stavu nachází také střecha objektu. Během rekonstrukce 
se vyztužovaly nosné sloupové pilíře a bylo provedeno nové vyzděni až 
po věnec. Nová střecha byla vystavěna technologií vazníků od společ-
nosti KASPER z Trutnova. Krytina střechy byla zvolena jako na sousední 
budově kulturního sálu č.p. 79. Ve stodole jsou nové vnitřní omítky. 
Vjezdová vrata se zvětšila a nyní již nebude nikdy problém s vjezdem 
techniky. Při realizaci venkovní omítky se vycházelo z historické podoby 
stodoly a naší snahou bylo kouzlo této budovy navrátit zpět. Původní 
vzhled stodoly a opravenou podobu můžete porovnat na přiložených 
fotografiích. Komplexní oprava stodoly vychází na částku kolem 2,5 mi-
lionu korun. Opravená stodola bude sloužit pro naši jednotku sboru 
dobrovolných hasičů. 

Ing. Jan Vogl

Ve Dvoře Králové nad Labem již dvacet let nenápadně a vytrva-
le, dobrovolně a nezištně působí zapsaný spolek, který se jmenu-
je Královédvorská Arnika, která jako „bylinka léčivá“ rozdává radost 
prostřednictvím svých členů-dobrovolníků-lidem nemocným, starým, 
hendikepovaným či jinak potřebným. 

Pro středisko, a hlavně klienty, je Arnika důležitým partnerem 
se zajištěním aktivizace a příjemně strávených chvil klientů. Lidský 
a příjemný přístup dobrovolníků, jejich nadšení pomáhá v motivaci 
i pracovníkům střediska. (sociální pracovnice Diakonie DK) 

Jsme strašně rádi, že sem dobrovolníci chodí. Hlavní je, že to jsou 
lidé zvenčí. Je to pro klienty impuls. Leckdy jsou to lidé upoutaní na 
lůžko, bez příbuzných. Mnohdy jsou odevzdaní, apatičtí. A pro nás je 
hrozně složité je aktivizovat. Když se u nich objeví někdo nový – jiný, 
než na koho jsou zvyklí, tak se to často daří mnohem lépe. (sociální 
pracovník Domova důchodců DKnL ) 

Vzpomínám si na chvíle, kdy jsem začala jezdit na pobyty do Do-
mova (sv. Josefa), tak jsem byla jako u vytržení, že se najednou do-
stanu do města, do obchodu, na různé zábavné akce, do kina… To 
byly věci, které byly pro mě nedostupné doma a díky Arnice tady 
jsem se ke všemu mohla vrátit. (klientka Domova s. Josefa Žireč) 

O činnosti této dobrovolnické organizace se kdokoli může infor-
movat na webu www.kralovedvorskaarnika.cz

K významnému výročí své činnosti připravuje „Arnika“ almanach, 
který mapuje její činnost v uplynulých dvaceti letech. Chceme jím po-
děkovat všem, kdož se na dobrovolnické činnosti podíleli, ať už jako 
dobrovolníci či sponzoři a příznivci, a dále propagovat dobrovolnic-
tví. Poptávka po naší pomoci stále vysoce převyšuje naše možnosti 
s ohledem na počet našich členů. 

S vědomím, že pomáháme i lidem z okolních obcí, kteří se v sou-
vislosti s věkem či nemocí ocitli v některém zařízení kde působíme, 
dovolili jsme si je požádat o finanční příspěvek na vydání almanachu. 

Od obce Choustníkovo Hradiště jsme obdrželi nejen příspěvek na 
vydání almanachu, ale i na činnost v letošním roce. Této finanční po-
moci si velmi vážíme a děkujeme za ni!

20 let dobrovolnictví s Královédvorskou Arnikou, z.s.
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Zprávy z mateřské školy

Pohádka „Na farmě“.

Na farmě u Voglů - děti se vozily i na koni.

Opět plaveme, po Covidu znovu začínáme fungovat i mimo škol-
ku... Plavání pro starší děti v bazénu Hořice.

Víla Amálka - jak vznikala na škol-
ní zahradě „naše Amálka“ - práce 
řezbářky Magdalény Malé ze Dvora 

Králové nad Labem.

Tvoření v MŠ s rodiči - poprvé na konci března tvořivá keramika 
a výrobky jsme vypálili v naší nové peci.

Na velikonoční výstavě v logopedické škole.

Naše dvojčátka v divadle: 
Hankův dům DK n. L. a představení Spejbl a Hurvínek.
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Vážení.....
Já vlastně nevím, jak vás oslovit; spoluobčané, rodiče, babičky a dědečkové, děti, i ty odrostlejší; já opravdu nevím, jak vás 

oslovit.
Chci se s vámi všemi rozloučit, protože po čtrnácti letech odcházím do důchodu. Bylo mi s vámi skoro vždycky dobře a doufám, 

že jste stejně přesvědčeni jako já, že když už se vyskytl nějaký problém s našimi dětmi či v organizaci naší školky, vždy 
jsme to dokázali s nadhledem vyřešit. Zvláštní moje díky jako ředitelky mateřské školy patří vedení naší obce, 
protože nad námi vždy drželi ochrannou ruku.

Budu na vás všechny vzpomínat a občas se mi určitě zasteskne. 
Mgr. Ivana Mrštíková 

 Naše děti u hasičů ve Dvoře Králové nad Labem 
- 2. 5.  Den otevřených dveří.

Karneval v MŠ - obě třídy.

 Marionety a pohádka ve školce.

Hasiči v různých podobách (Téma týdne „Obecná bezpečnost“) 
- zde naši hasiči u školky.
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Období školení je za námi. Od nového roku byli HASIČI na zámku 
v Poličanech jako doma. Zde probíhají kurzy pro dobrovolné hasiče. 
Dvanáct členů za “dozoru” pana starosty se zúčastnilo kurzu první 
pomoci. Víkendový kurz pod vedením školitele ze ZZS byl pro všech-
ny přínosem. Výcvik obsahoval teoretickou i praktickou část a byl 
zakončen ústní zkouškou a písemným testem.

Máme také nově vyškolené strojníky pro kategorii jednotky JPO 
3 o kterou obec jako zřizovatel zažádala. Jednoho nově vyškoleného 
velitele družstva, technika strojní služby. Základního kurzu hasiče se 
zúčastnil také jeden z nás. 

V květnu jelo 5 kluků na kurz nositelů dýchací techniky. Po dnu 
teorie následuje den praxe. Praktická část obsahuje transport pa-
cienta v DP, průzkum a rozvinutí hadicového vedení v zcela zakou-
řeném poligonu. Pracovat v prostředí kde je viditelnost kratší, než 
natažená paže je opravdu náročné. Jak psychicky tak fyzicky. 

Štěstí přeje připraveným, s tímto mottem odjížděli tři z nás na 
týdenní kurz vyprošťování z havarovaných motorových vozidel. Jeli-
kož jsem se tohoto kurzu zúčastnil, mohu popsat osobní zkušenosti. 
Nikdo z nás nečekal tak náročný týden, jaký to ve skutečnosti byl. 
Práce s vyprošťovacím zařízením, jehož váha přesahuje i 30 kg na 
přímém slunci, v hasičské přílbě a třívrstvém obleku, to je jen malá 
část velice náročné praxe, kterou jsme úspěšně zvládli. Zajímavou 
ukázku nám předvedli HASIČI z Mladé Boleslavi. Kluci pro nás při-
vezli zcela nového Kodiaqa na kterém nám vysvětlili, jak fungují kon-
cernová auta. Rozstříhat auto za 1,3 milionu i to je součástí kurzu, 
který považujeme za jeden z nejlepších, kterého jsme se kdy 
zúčastnili. 

Celkově je to 668 hodin nově naby-
tých zkušeností. Hasičina už dáv-
no není jen o tom “jednom”. 

Děkujeme za mož-
nost posouvat se dál.

 Jan 
Seneta

Školení výjezdové jednotky
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Ale hezky od začátku :-). Po zimních trénincích jsme se s jarním po-
časím přesunuli na hřiště a konečně tréninky byly opravdové tréninky 
a nejen snaha o udržení fyzičky aspoň v nějaké ucházející formě, ale 
přišly na řadu překážky, hadice a voda. 

Své dva zástupce v kategorii jsme poslali na halovou soutěž – 
okresní uzlovku, ostudu jsme neudělali, nejlépe se dařilo dorostencům, 
Anička vázala v dorostenkách na stříbro, v dorostencích Fanda na zlato 
a Marťas na bronz, mladším jejich časy stačily na 8. místo, starším na 
4. Honza mezi vedoucími obhájil bronz. 

Protože jsme za poslední roky nestrávili moc času společně, roz-
hodli jsme se vyjet na víkend na chalupu na Běluň. Stihli jsme i tak vy-
jet na soutěž šedesátek, ale hlavně jsme si užívali pohodičky v přírodě, 
stezku odvahy jsme zvládli, táborák. 

V Malých Svatoňovicích na šedesátkách se dařilo zlepšit některé 
osobáky a odvézt 5 medailí, další úspěšný den.

V neděli 1. května byl den otevřených dveří v hasičských stanicích 
HZS, využili jsme toho a jeli se podívat hned na dvě. Ve Dvoře Králové 
jsme byli celkem nedávno, proto jsme se rozhodli vyrazit kousek dál, 
za hranice našeho okresu, do Velkého Poříčí. Nejvíc nás zajímal lezecký 
polygon, který je ojedinělý nejen u nás v republice, ale i v Evropě. 
Dostali jsme malou přednášku, jaké možnosti využití nabízí při výcviku 
nejen hasičů, ale i policistů, záchranářů, skalních záchranářů a o plá-
novaných výcvicích i dobrovolných hasičů. Nejlepší ale asi nakonec 

byla příležitost vyzkoušet vyprošťovací techniku. Takže už známe rozdíl 
mezi bočním a předním sklem auta, víme, jak se které rozbíjí / řeže, 
jak se dostat k motoru nástrojem podobným otvíráku na konzervy, 
dokonce jsme si vyzkoušeli ustřihnout dveře auta. Je fajn vědět, jaké 
možnosti hasiči mají, ale doufejme, že nikdo z nás nikdy nezažije, že 
bychom se ocitli v pozici vyprošťovaného. Další navštívenou stanicí 
byla Jaroměř, kterou jsme prolezli do posledního kouta. 

Hned následující víkend byl velmi náročný. V sobotu jsme pořádali 
dorostenecké stovky v Jaroměři, které se staly součástí celého okresní-
ho kola dorostu. My jsme měli zástupce v jednotlivcích, v dorostenkách 
v kategorii středního dorostu, v dorostencích ve všech třech – mlad-
ším, středním i starším dorostu. A ve všech těchto kategoriích náš 
zástupce okresní kolo vyhrál a postupuje tak na kolo krajské, které 
se uskuteční 11. 6. 2022 v Dobrušce. Jmenovitě Anička postupuje ve 
středních dorostenkách, Vojta v mladších dorostencích, František ve 
středních dorostencích a Dominik ve starších dorostencích. 

A v sobotu odpočívající mladší a starší vyrazili v neděli na šedesát-
ky do Vlčic. Ty se povedly také: Viky 2. místo, Lucka 4. místo, Vojta 6. 
místo. 

Zatím poslední soutěží byla „sousedská“ ve Vlčkovicích. Útoky se 
povedly nejlépe našim „mužům“: Vojta (13 let), Viky (12 let), Anička (16 
let), František (16 let), Kuba (16 let), Marťas (15 let), věkový průměr 
jim musí zvyšovat Honza :-), odvezli si 1. místo. Naše „ženy“ s podob-
ným věkovým průměrem bohužel zapsaly neplatný pokus, ale to přijde 
s pilnějším tréninkem. Starším se moc povedla štafeta dvojic, která 
byla zlatá. 

Co náš ještě čeká? Okresní kolo s družstvem starších, zmiňovaný 
kraj s dorostem, vše ostatní závisí na jejich výsledcích. Tak držte 
palce, ať Choustníkovo Hradiště je i letos vidět na mistrovství re-
publiky. 

Šárka Víšková

Choustníkovo Hradiště bude mít čtyři zástupce na krajském kole dorostu

Uzlovka Radvanice

František a Martin na uzlovce v Radvanicích 
přebírají své medaile

Malé Svatoňovice

Lezecký polygon ve Velkém Poříčí

Okresní kolo dorostu Jaroměř
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Můžeme se pochlubit, že se naše činnost s nadcházejícím jarem 
rozjela na plné obrátky. Už na vánočním večírku jsme si řekly, že 
bychom si letos rády dopřály více společenských i kulturních akcí, 
které jsme zanedbaly v minulých letech, a že si na ně také vydě-
láme.

CYKLOKROS NA HŘIŠTI. A přišel nápad: podávat občerstve-
ní během opakovaných tréninků cyklokrosu na hřišti. Můžeme nyní 
konstatovat, že se finančně zadařilo. Mohly jsme si dovolit zaslat 
válčící Ukrajině dar 1 000 Kč a dopřát si na výroční schůzi společně 
dobrý oběd a navštívit trhy v Hostinném.

VÝROČNÍ SCHŮZE.  Letos se konala v Motorestu. Nový a ori-
ginální počin na letošní výroční schůzi byl jarní květinový dárek. 
Přímo do Motorestu jsme pozvaly zahradnice ze Dvora Králové. 
Každá z nás dostala květináč s hyacintem, který si pod odborným 
vedením dozdobila jako jarní dekoraci. Obchodnice přivezly také 
spoustu kytek k zakoupení, které šly na odbyt, takže obě strany 
byly spokojeny.

ÚKLID OBCE. Troufáme si neskromně tvrdit, že na této akci 
jsme se podílely významně. Na žádost OÚ jsme připravily jídlo 
pro účastníky úklidu. Snídaně: obložený chléb, koláče, káva, čaj, 
k obědu: guláš s chlebem, pivo, limo, káva, čaj. Část žen se při-

pojila k úklidovým četám, druhá se vydala vysázet macešky do 
truhlíků na návsi. (Kdo je bude zalévat?) Loňský vřes z truhlíků 
jsme pečlivě vyjmuly, ostříhaly a uložily do tmavého, vlhkého kouta 
v lesíku u Rausů. Na podzim budou vysázeny zpět do truhlíků.

 ČARODĚJNICE - PŘÍPRAVA.  Pokud se chystáme upálit ča-
rodějnici, je třeba ji nejdříve vyrobit. A to byl vítaný úkol pro nás. 
Jako ideální strategické místo jsme zvolily dvůr u Rausů. Stačil 
pytel, provázek, seno, škraboška, staré oblečení a za hodinu bylo 
hotovo. Dost jsme se u toho pobavily. A protože tu rostou túje, 
byl po ruce i materiál na věnec. Neopomněly jsme se u toho řád-

Svaz žen
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Dětský den.
Příprava. Letos jsme si na přípravě Dne dětí daly záležet. Mimo 

osvědčených her a soutěží jsme přidaly další, navíc jsme zavedly 
některé novoty, každá z nás, která bude asistovat u her, bude v ně-
jakém převleku, nejlépe za pohádkovou postavu. Za výhru budou 
vydávány kupony, které se následně vymění za konkrétní výhru.

Naše mladá členka Jitka přišla s nápadem našít malé závěsné 
kapsičky na krk, do které si děti kuponky uloží. Naše šikovná švad-
lenka Lidka jich ušila více než 50 kusů, ale tento počet zdaleka nesta-
čil. Návštěvnost byla opravdu vysoká. Podle čísla na šatnovém bloku, 
který se podával u vchodu jako poukázka pro děti na párek v rohlíku, 
bylo na konci dne číslo 102. 

Přišly také ukrajinské rodiny s dětmi z okolních vesnic. Ty za 
všechno uctivě děkovaly a při odchodu měly snahu obdržené kapsič-
ky vracet, což by našim dětem ani nenapadlo. 

Tombola – naše nedávná novinka měla znovu očekávaný úspěch 
a téměř 200 cen bylo ke konci odpoledne rozebráno do jedné. 

Atrakce, jako skákací hrad, nebo 
kolotoč, přebilo překvapení od hasi-
čů - nastříkaná pěna na louce byla 
přivítána jako příjemné osvěžení 
v parném dni. Myslím, že se shod-
neme na tom, že odpoledne pro děti 
se velmi vydařilo.

Na závěr sponzoři, kteří se po-
díleli na organizaci a finančním za-
jištění:

Svaz hasičů, Sportovci, Svaz 
žen, Obecní úřad, p. Pochobradská, 
p. Maternová, Vánoční ozdoby Slo-
vany, Jitka Jungkindová, Květuška 
Macháčková.

Za Svaz žen Marie Rausová

ně a soustavně fotografovat, aby byla dokumentace. Čarodějnici 

jsme posadili na židli pod pergolu, kde čekala týden na svůj den 

slávy. Pravdou je, že si ji kdekdo často spletl s paní domu, takže 

byla opravdu jako živá. 

ČARODĚJNICE NA HŘIŠTI hodnotíme jako velmi úspěšnou 

společenskou akci pro vesnici i okolí s velkou účastí. My jsme byly 

připraveny: pro děti hry, opékání špekáčků, výroba košťat z vrbo-

vých proutků a pentle na ozdobení májky. Ty nejšikovnější z nás 

napekly z vlastních zásob zase koláče, zákusky a cukroví, které se 

u provizorního stánku dobře prodávalo a vylepšilo naši finanční 

situaci. 

CO CHYSTÁME. 

Opět pojedeme do Krkonoš do Velké Úpy na setkání žen.

V srpnu nás čeká Den městyse a Ukončení prázdnin.

Za Svaz žen Marie Rausová
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Místní poplatky pro rok 
2022

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 2022
Stav vodoměrů budou hlásit občané.

ŘÍJEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320 Kč/osoba
LISTOPAD:
Vodné 2 pol. roku 2022
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

Poplatky

SKO/TO SKO/TO SKO/TO
Červenec 14 28
Srpen 11 25
Září 8 22
Říjen 6 20
Listopad 3 17
Prosinec 1 15 29

SVOZOVÉ DNY TŘÍDĚNÉHO A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU MĚSTYSE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ PRO ROK 2022

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 2022
 » 16. července  Summer Party  Sportovní hřiště
 » 30. července Večerní rybářské závody Rybníky Grunt
 » 13. srpen Den městyse  Sportovní hřiště
 » 27. srpen Závody – Konvička  Sportovní hřiště
 » 28. srpen  Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
 »   3. září   Turnaj v nohejbale s ženou na síti Sportovní hřiště
 »   3. září   Výlet ČSZ   Zahradní výstava v Lysé n/L.
 » 10. září   Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » 17. září   Posvícení   Obec
 » říjen    Ples seniorů  Sál Vlčkovice
 » listopad  Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. kříže
 » listopad  Výlet ČSZ   Adventní trhy
 » 27. listopadu  Rozsvícení vánočního stromečku Obec
 » 2. prosince  Jubilanti oslava  Kulturní sál čp. 79
 » 24. prosince  Vánoční setkání pod stromečkem Obec
 » 26. prosince  Vánoční turnaj ping-pong Kulturní sál čp. 79

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

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 2022
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 101022022
- Poznámka k platbě: Hujerovi, psi 2022

 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 20901022022  

- Poznámka k platbě: Hujerovi, odpad 2022

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.

Rozpis služeb stomatologické lékařské 
pohotovosti Dvůr Králové nad Labem
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod.

Zahájení rybářské 
sezóny se povedlo…

V neděli 1. května byla oficiálně zahájena 
rybářská sezóna na našich rybnících. Počasí se 
opravdu povedlo a tak na rybníky vyrazilo mno-
ho natěšených rybářů. Ne každému se zadaři-
lo vytáhnout z vody nějakou tu šupinu, ale pro 
všechny to bylo jistě příjemně strávené odpole-
dne v poklidné atmosféře jarem vonící přírody. 
I letos je stejně jako loni spodní rybník vyhrazen 
k sportovnímu rybolovu „Chyť a pusť“. Rád bych 
také všechny pozval na večerní rybářské závody, 
které jsou naplánovány na 30. července.

Pokud se vám na našich rybnících líbí a rádi 
byste se přidali do našeho Rybářského krouž-
ku, jste vítáni. V případě zájmu volejte na tele-
fon 732 778 850.

Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis

2. - 3. 7.  MUDr. Jiřina Klustová Dvůr Králové n/L., tel.: 499 622 560
5. 7.  DentMode s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
6. 7.  DentMode s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
9. – 10. 7.   Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028 
16. a 17. 7.  MDDr. Petra Andrlová Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139
23. - 24. 7.  MUDr. Rudolf Dušánek (Nataliia Semenikhina) 
  Dvůr Králové n/L tel.: 733 734 089
30. – 31. 7.  Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
6. – 7. 8.  DentMode s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
13. – 14. 8. MUDr. Petra ŠípkováDvůr Králové n/L. tel.: 499 621 425
20. - 21. 8.  MUDr. Jiří Záplata Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811
27. - 28. 8.  MUDr. Věra Hrabyová Dvůr Králové n/L. tel.: 499 320 795


