
ON Choustníkova Hradiště                        1

www.choustnikovohradiste.cz

vychází 15. září 2022                 číslo 3/2022̌

OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌
Poděkování starosty

Chci za všechny zastupitele 

poděkovat občanům za vaši pod-

poru, porozumění a snahu posu-

nout s námi Choustníkovo Hradiště 

o kousek dál. Chci dále poděkovat 

všem spolkům v našem městyse, 

protože svými aktivitami zlepšu-

jí náš kulturní a společenský život. 

Všem patří velké DÍK. 

Ing. Jan Vogl 

Milí spoluobčané, 
léto pomalu končí, na dovolenou s radostí vzpomínáme a naše děti si zvykají na 

školní a mimoškolní povinnosti. Věřím, že dvouměsíční prázdniny jste si užili a načer-
pali hodně pozitivní energie pro nadcházející období, protože ji budeme všichni po-

třebovat. Na konci tohoto měsíce se bude rozhodovat o rozvoji našeho městyse na 
další čtyři roky. Všem vám především přeji, abyste vybírali s chladnou hlavou a po 
zralé úvaze ty, o kterých jste nejvíce přesvědčeni, že budou Choustníkovo Hradiště 

spravovat tak, aby se v něm i nadále žilo příjemně. Jsem za ty skoro čtyři roky služby 
bohatší o příjemnou zkušenost, že naše Hradiště má občany, kteří umí držet spolu 

(pandemie Covidu), chovají se zodpovědně a váží si své historie. To mě naplňuje 
velkou nadějí, že i v budoucnu dokáží občané společně překonávat překážky a pro-

blémy, které nás čekají. 
Ing. Jan Vogl

Úvodní slovo starosty městyse
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Získání financování investičních akcí
Nyní vám popíši v krátkosti finanční možnosti našeho Choust-

níkova Hradiště. Příjem rozpočtu městyse je cca 12.500.000,- Kč. 
Fixní mandatorní výdaje, které musí městys vynaložit pro 
běžný a správný chod např. oprava komunikací, mzdy, elek-
trická spotřeba, údržba veřejného prostranství atd., před-
stavují v rozpočtu cca 60 %, což je 7.500.000,- Kč. Zbývajících  
40 % máme na investiční akce v našem městyse tj. 5.000.000,- Kč. 
Naší snahou je, pokud možno navýšit finanční částku na in-
vestice. To se nám daří pomocí dotačních titulů. V průběhu 
čtyř let se nám podařilo získat na dotačních titulech částku 
11.525.822,- Kč. Jedná se o částku, která více jak dvakrát pře-
vyšuje naše možnosti investic z rozpočtu městyse a kterou na 
dotacích nikdy v předchozích letech Choustníkovo Hradiště ne-
získalo.  Na nadcházející volební období jsou připraveny další 
investice. Záleží jen a jen na možnostech financování buď z roz-
počtu městyse či využitím dotačních titulů. 

Ing. Jan Vogl 

Rok Akce Dárce Částka

2019 Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2019 KHK 10.800,-

2019 Dostavba sportovního a společenského areálu v Choustníkově Hradišti KHK 286.000,-

2019 Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo Hradiště KHK 75.000,-

2019 Pietní akt k uctění památky pochodu smrti KHK 7.500,-

2019
Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu
ÚP 53.710,-

2020 Stavební úpravy MŠ Choustníkovo Hradiště KHK 1.050.000,-
2020 Choustníkovo Hradiště - stavební úpravy mateřské školy MF 9.266.826,-

2020
Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu
ÚP 253.340,-

2020 Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2020 KHK 12.400,-

2021
Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu
ÚP 180.000,-

2021 Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí na rok 2021 KHK 18.800,-

2022 Dotace na odběrné nádoby k recyklaci odpadů KHK 160.000,-

2022
Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu
ÚP 151.446,-

Souhrn získaných dotačních titulů

  

 

 
Volby do zastupitelstev obcí

23. a 24. září 2022.
Volební místnosti jsou otevřeny od pátečních 14.00 do 22.00 hodin. 

V sobotu pak lidé mohou volit od 8.00 do 14.00 hodin.

 

VOLEBNÍ MÍSTNOST - CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ  
KULTURNÍ SÁL Č.P. 79 (STARÁ ŠKOLKA)

VOLEBNÍ LÍSTKY: JAK PROBÍHÁ ÚPRAVA A KŘÍŽKOVÁNÍ
Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do 

obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc 

probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním 

z následujících způsobů:

• Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasuje-

te pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvede-

ni na hlasovacím lístku.

• Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv vo-
lební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik 

je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidá-

ty z libovolných stran.

• Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně zís-

kají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbý-

vající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům 

strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na 

hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její 

kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů 

se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že vo-

lební lístek může být vytištěn oboustranně.

Pokud hlasujete ve městě členěném do obvodů či částí, vložíte 

do jedné obálky dva hlasovací lístky – jeden pro volby do zastu-

pitelstva města a jeden pro volby do zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části.

Poděkování 
Dovolím si poděkovat, za všechny čtenáře našich Obec-

ních novin, paní redaktorce Bc. Blance Seidlové za velmi 
dobře odvedenou práci. Děkuji za množství hodin strávených 
nad články, příspěvky a motivací všech autorů, aby našli čas 
a napsali do novin. Doufám, že i v novém volebním období 
povede redakční radu a na noviny se budou moc čtenáři tě-
šit, tak jako tomu je nyní.  

Děkujeme.
Ing. Jan Vogl

Docházka zastupitelů na jednání 
zastupitelstva obce/městyse

V tomto volebním období bylo ke dni 10. 8. 2022 svoláno celkem 
29 jednání zastupitelstva. Docházka zastupitelů byla výborná. Ni-
kdy jsem nemusel řešit, jestli bude zastupitelstvo usnášeníschop-
né! Níže přikládám tabulku, ve které je uvedena docházka zastupi-
telů s funkcí v zastupitelstvu městyse Choustníkovo Hradiště. 

Ing. Jan Vogl 
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Zastupitel/ka Funkce zastupitelů

Ing. Jan Vogl    starosta 100 %
Zbyněk Šmíd    místostarosta od 31.10.2018 100 %
Ing. Antonín Krobot zastupitel 97 %
Mgr. Jaroslav Macháček   místostarosta od 31.10.2018 do 11.9.2019, zastupitel 97 %
Pavlína Potocká předsedkyně f inančního výboru 97 %
Petr Hloušek    člen f inančního výboru 97 %
Jiří Hudok     člen kontrolního výboru 93 %
MUDr. Jiří Záplata   radní 93 %
Zdeněk Seidl místostarosta od 26.9.2019 do 4.11.2020, radní 93 %
Lucie Kreislová          členka f inančního výboru 90 %
Hana Čížková předsedkyně kontrolního výboru 86 %
Mgr. Jiří Popov     radní 86 %
Ing. Svatava Koubová zastupitelka 83 %
MUDr. Lubomír Jadrný zastupitel 83 %
Petr Slabý člen kontrolního výboru 83 %

Docházka na 
zastupitelstvo
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 Malá ukázka toho, jak se v obci budovalo
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Den Městyse  
Choustníkova Hradiště 13. 8. 2022

Kdo z vás měl možnost navštívit tuto akci, mi jistě dá za pravdu, 
že se nadmíru povedla. Všechno probíhalo podle plánu, až na malou 
změnu v programu, a všichni jsme se dobře bavili. Těm z vás kdo 
tu možnost neměli mohu jen říci, že jste o hodně přišli a nabídnout 
krátký průřez celým dnem…

Celý program začal po desáté hodině. Pro návštěvníky byl připra-
ven nejen bohatý program, ale také bohaté občerstvení. Na pódiu se 
během celého dne vystřídalo několik hudebních skupin a připravena 
byla také zábava pro děti i dospělé.

Po druhé hodině odpoledne vystoupil na pódium pan starosta 
Ing. Vogl, aby představil novou knihu o Choustníkově Hradišti,  která 
vznikala 5 let a jejímiž autory jsou Mgr. Roman Reil ze Státního okres-
ního archivu v Trutnově a jeho kolegové Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., 
Mgr. Martin Kubásek a Mgr. Ladislav Svatoš. Tato kniha má 248 stran 
a můžete se v ní dočíst mnoho zajímavého o více jak 700 leté histo-
rii Choustníkova Hradiště. Po tomto představení si pak zájemci měli 
možnost tuto krásnou  knihu zakoupit a nechat si ji od autorů pode-
psat. Jedná se o první vydání a pokud ji ještě nemáte, je k dostání na 
úřadu městyse nebo na místní pobočce pošty.

Další významnou částí programu, která následovala, bylo žehná-
ní novým symbolům našeho městyse, o nichž jsme vás informovali 
již v minulém čísle. Žehnání symbolů se ujal duchovní Petr Stejskal 
z Římskokatolické farnosti ve Dvoře Králové nad Labem.

Součástí programu pak bylo také představení renovovaného koň-
ského čtyřkolového hydroforu rok výroby 1911, který dříve sloužil 
hasičům v Choustníkově Hradišti. Jeho renovace panem Miroslavem 
Pivoňkou trvala rok a musíme uznat, že se skutečně povedla. Tento 
hydrofor a mnoho dalších zajímavých věcí z historie hasičské techniky 
si  můžete prohlédnout v Hasičském muzeu Chrastava, jehož návště-
vu všem vřele doporučujeme.

Po této slavnostnější části pokračovala další zábava. Vidět jsme 
mohli vystoupení taneční skupiny Attitude, děti přijel pobavit kouzel-
ník a zájemci si mohli prohlédnou policejní auto, vyzkoušet policejní 
pouta, či „obtěžkat“ oděv, kterým se policisté chrání při výkonu své 
práce. Velký úspěch měla také ukázka výcviku policejního psa, nebo 
ukázka zásahu policie, kde  figuranta zahrál statečný moderátor „Blá-
ža“, který celým dnem provázel. Obdiv patří také našim ženám, které 
si připravily vystoupení mažoretek a zorganizovaly tombolu, kde ni-
kdo neodcházel s prázdnou. Nechyběla ani avizovaná ohnivá show.

I když celý den provázelo převážně oblačné počasí, těšili jsme se 
z vysoké návštěvnosti. Tančící fanoušky skupiny Vaťák neodradil ani 
déšť, který se spustil při jejich vystoupení ve večerních hodinách. 
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo na tuto akci zavítali a ze-
jména všem, kteří se podíleli na její organizaci. Bylo to hodně práce, 
jak už to s pořádáním tak velké akce bývá, ale vše se zvládlo na jed-
ničku! Děkujeme také všem sponzorům, kteří na tuto akci nějakým 
způsobem přispěli. Ještě jednou děkujeme všem a budeme se těšit 
při některé z dalších akcí.

Za Městys Choustníkovo Hradiště Blanka Seidlová, 
foto: autorka a Kateřina Křížková
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Změny v MŠ
Vážení rodiče, milí čtenáři, 

v průběhu letošního léta došlo v naší mateřské škole k personál-
ním změnám. Do zaslouženého důchodu odešla paní ředitelka Mgr. 
Ivana Mrštíková a o měsíc později se loučila i paní učitelka Jola-
na Sobovičová. Oběma děkujeme za obětavou a přínosnou práci 
pro děti, ale i za jejich obrovské nasazení v průběhu rekonstrukce 
mateřské školy. V nestandardních podmínkách zvládly velmi dob-
ře nejen zajišťovat kvalitní provoz v náhradních prostorách, ale 
zároveň významně přispívat k nové podobě školy. Přejeme jim do 
dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Věříme, že se budou 
do „své“ mateřské školy rády alespoň občas vracet. 

Děkuji panu starostovi a paní Jahodové za milé překvapení pro 
děti – trampolínky na zahradě, kterými děti potěšili v druhém srp-
novém týdnu po návratu z prázdnin.

Nový školní rok zahajujeme v této sestavě – učitelky Pavlína 
Potocká, Bc. Petra Derdová, Miluše Lišková, ředitelka Bc. Anna Ji-
ráčková, školní asistentka Aneta Grigoriadu. Druhým rokem zde 

pracuje vedoucí ŠJ a kuchařka paní Hana Vodehnalová, školnice 
Andrea Baierová a uklízečka Jana Ježová. Postupně se v pracov-
ním kolektivu poznáváme, napadají nás další nové plány a záměry 
a věřím, že z nás bude dobrý tým.  

Ve své práci ředitelky chci navázat na vše dobré, co se podařilo 
dosavadnímu kolektivu a zřizovateli. Přeji si, aby dětem i dospělým 
bylo v mateřské škole dobře, cítili se zde jistě a bezpečně. Těším 
se na vzájemnou spolupráci i nové náměty a podněty, nejen od 
rodičů dětí, ale i z řad spoluobčanů a spolků.

Bc. Anna Jiráčková

Poděkování 
Rádi bychom poděkovali Lucii Jahodové a Radku Čelišovi, 

za to, jak se nám starali o naši školkovou zahradu v době 
prázdnin. Díky nim mohly děti po znovuotevření školky 
ochutnat zeleninu, kterou si samy zasadily.

Bc. Petra Derdová

Byla jsem moc šťastná, když jsem viděla svoji fotku předsedkyně 
MNV v knize Choustníkovo Hradiště procházka sídlem panství hraběte 
Sporcka. O mě bylo jenom napsáno: „Vedla obec“. Vím, že jsou tady 
lidé, kteří neví proč jsem byla zvolena, proto si dovoluji napsat tyto 
řádky.

Pan Petr Křivohlávek byl hodně mladý a na MNV nebylo sociální 
zařízení. Trávil celé dny v motorestu... ONV Trutnov rozhodl, že když 
MNV Choustníkovo Hradiště nepracuje, bude spadat pod město Dvůr 
Králové nad Labem. Začal se hledal organizačně schopný člověk, kte-
rý bude schopný obec zachránit.

Já jsem 17 let pracovala jako inseminační technik na Rýcholce. 
Měla jsem výborné výsledky a na zapouštění prasnic si pro mě jezdili 
i z okolních JZD. Pracovala jsem na hale 64 a když byl kontrolní den, 
vedení statku se tady zastavovalo. Vždycky jsem měla vzorně uklize-
no i venku, před halou záhonky kytiček, starala jsem se o vývěsné 
tabule – nástěnky, které mi udělal pan truhlář Frantik Kňákal. Tam 
jsem dávala čerstvé informace o dění na Rýcholce, ale i v ČSR. Byla 
jsem aktivní do všeho. Působila jsem v ČSŽ i Červeném kříži. Paní 
vedoucí mi doporučila, abych si udělala kurz dobrovolné sestry. Po 
jeho skončení jsem pak byla každý měsíc na 3 dny uvolněna pracovat 

v nemocnici. Proto se o mě vědělo, že organizačně zvládám mnoho 
věcí. Byla jsem oslovena, jestli bych šla do funkce předsedkyně MNV 
a já tuto výzvu přijala. Byla jsem odhodlaná obec zase postavit na 
nohy a udělat pro to všechno.

Z Rýcholky jsem byla uvolněna a můj technik pan Petr Teichman 
se se mnou loučil slovy, že když se budu chtít vrátit, vždycky práci 
dostanu. Máme k sobě hezký, lidský vztah dodnes. Rozloučila jsem 
se s lidmi na Rýcholce. Řekla jsem jim, že všem děkuji za krásných 17 
let života s nimi. V první řadě nechám udělat osvětlení na Rýcholku, 
a to jsem také splnila. Hned na začátku mi promluvil do duše Emil 
Seneta, který byl ve statku hlavní mechanizátor. Řekl mi: „Hanko, to 
co za třicet let po válce nedokázali chlapi – ty dokážeš, já ti pomůžu 
se strojema.“  V Kohoutovské ulici neměli lidé vodu, pod Láskovýma 
tekla voda hadicí z lesa, lidé tak museli tahat vodu do nádob. Přišla 
jsem s návrhem na stavbu vodojemu. Nic nebylo hned, byl to běh 
na dlouhou trať. Všechno jsem se učila, ale měla jsem kolem sebe 
bezvadné lidi, které se mi podařilo do této velké akce strhnout. Na-
učila jsem se s nimi pracovat v radě i zastupitelstvu. V první řadě 
jsme museli udělat na MNV vodu, odpad, toaletu, umyvadlo. Zatím 
se dala skruž, později se udělal septik. Musela jsem jednat s VaK 
Dvůr Králové nad Labem a tam nám doporučili nejlepší projektantku 
vodojemů paní Bukovanskou. S tou jsem v holinkách procházela trať 
kudy půjde voda v lese, bylo to úžasné. Vašek Dohnal hlavní stavební 
dozor – Venda – stavař, velké akce Z. Každou sobotu jsem na babetě 
vozila svačiny a piva, v pátek jsem byla v motorestu a po barákách. 
Řemeslníci pan Charvát a pan Piskáček nikdy nechyběli. Musela jsem 
mít připravený materiál, několikrát jsem musela náklaďákem do Fero-
ny Hradec. „Akce Z vodojem“ byla dodělána.

Proběhlo i mnoho drobných oprav, jako například oprava mostku 
k prodejně, který se rozpadal. Vylepšila jsem obřadní místnost ob-
ložením stěny a mísami na květiny, které tam jsou dodnes. Nechala 
jsem vybudovat kadeřnictví – které se zlikvidovalo, když se objekt 
předal firmě Rýcholka. Ano, vítala jsem děti do života, ale naučila 
jsem se s lidmi i rozloučit. Brala jsem to vážně, tak jak já to mám. 
Nakoupila jsem si knížky, naučila se připravit si sama řeč s body co 
mi připravila rodina – nikdy jsem nešetřila verši. Tím se ze mě stal na 
několik let také profesionální smuteční řečník.

Jsem moc ráda, že jste si udělali čas a už víte, proč jsem byla 
předsedkyně MNV Choustníkovo Hradiště.

Mám vás ráda, vaše Hana (Hana Dušková)

Proč jsem byla předsedkyně MNV a jaká jsem byla…
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Naše mateřská škola po prázdninách zase ožívá
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Léto v Hradišti
Letos jsme sklízely úspěchy s naší nacvičenou sestavou ma-

žoretek, ke které nám moc pěknou choreografii vymyslela a vy-
světlila naše dlouholetá členka Pavlína Potocká. První vystoupení 
proběhlo na setkání Svazů žen v Malé Úpě, kde jsme měly také 
módní přehlídku ve stylu 30. let, taneční vystoupení  a s členkami 
z ostatních měst si vyměnily zážitky a zkušenosti.

Stanování s popcornem 
Pro nepřízeň počasí bylo stanování trochu promočené,  ale 

odpoledne se nám i přes to vydařilo. Měli jsme soutěže pro děti 
a občerstvení,  ženy napekly, naložily hermelíny a utopence, i sní-
daně byla připravená. Některé děti si rodiče kvůli dešti  v noci 
odvezli, pro ostatní nám jako noční dozor zůstaly P. Potocká a M. 
Vopálková, které prakticky nezamhouřily oka. Mají náš velký ob-
div.

Nechaly jsme si ušít kostýmy na vystoupení mažoretek, což 
nám u šikovné švadlenky Marcely Smrčkové zařídila H. Dušková 
a materiál dodala G. Rausová.  Všem moc děkujeme.

Na Dni obce, který byl uspořádán 13. 8. u příležitosti zno-
vuzískání titulu „městys“ pro Choustníkovo Hradiště jsme vy-
stoupení mažoretek oprášily. Český Svaz žen zároveň letos slaví 
55. výročí vzniku a k tomuto jubileu také proběhlo  slavnostní 
předávání pamětních listů a kytičky čestným členkám a bývalým 
členkám svazu žen. Milým okýnkem do minulosti bylo společné 
vzpomínání u kroniky mnoha fotoalb z dřívějších let. Tímto by-
chom jim chtěly ještě jednou poděkovat za zásluhy ve Svazu žen. 
Krom toho jsme si všichni ten den užili už tradičně dobrého jídla, 
pití, děti si pohrály a zasoutěžily, přijelo k nám mnoho hudebních 
kapel se skvělými vystoupeními, pro děti byl také velkým překva-
pením kouzelník. 

Zatím poslední akcí letošní sezóny bylo nedělní loučení 
s prázdninami, poslední srpnový víkend. Ve spolupráci s SDH, 
Ch. Hradiště jsme se jako Svaz žen ujaly občerstvení ( hermelíny, 
utopenci, chlebíčky ), děkujeme za vynikající spolupráci, rády si 
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Poděkování za hezké odpoledne...
Stejně jako mnoho dalších, jsem se i já zúčastnila Lou-

čení s prázdninami a musím naše ženy pochválit, jak vše 

krásně a s přehledem zvládly. Možná jste to ani nepostřehli, 

ale mimo jiného, se ženy tentokrát postavily i za barový pult, 

odkud nás zásobovaly pitím a občerstvením, které samy při-

pravily. Určitě budou všichni souhlasit, že naložené herme-

líny od našich žen jsou zkrátka bezkonkurenční! Děkuji za 

hezké odpoledne a už se těším na další akci.

Blanka Seidlová

to zopakujeme. Dětem jsme společně s hasiči a sportovci vy-
mysleli zase trochu jiné vyžití. Měly možnost si zasadit vlastní 
bylinku, namalovat kamínek, se sportovci vyzkoušet jak se střílí ze 
vzduchovky nebo s hasiči mířit proudem vody z hasičské hadice 
na plechovky. Proběhla také ukázka hasičského sportu a vybavení.  
Velký úspěch mělo malování křídami na zem a zatloukání hřebí-
ků do velkých špalků. Domů si děti také odnesly vlastní výtvory 
z truhlářské dílničky nebo si daly závod v chytání papírových ry-
biček. Velký úspěch měly cyklistické závody, jejichž uspořádání 
a oceňování se ujal cyklistický klub p. Miloše Potockého. Odpole-
dne jsme zakončili velmi zábavnou štafetou v pití limonád za děti 
a piva za dospělé. Vyhrávalo se také již tradičně v tombole. I přes 
občasné dešťové přeháňky se nám všem vydařil moc pěkný po-
slední volný den před nástupem do školy a školky.

Pořadateli byli : Městys Choustníkovo Hradiště
   Český Svaz žen Choustníkovo Hradiště
   SDH Choustníkovo Hradiště
   Sportovci Choustníkovo Hradiště
   Cyklisté – M. Potocký
Sponzoři:    Městys Choustníkovo Hradiště 
   Český Svaz žen Choustníkovo Hradiště
   SDH Choustníkovo Hradiště
   Sportovci Choustníkovo Hradiště
   Zdena Dršková – potraviny
   L. Sýkorová – Oriflame
   J. Jungkindová 
   BEAS a.s. – pekárna Choustníkovo Hradiště
  
Ještě nás čeká výlet na výstavu „Podzimní zemědělec“ v Lysé 

nad Labem, která se bude konat 8. 10. 
Za Svaz žen Hana Vodehnalová
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V minulém čísle jsme se podělili s úspěchem, kdy do krajského 
kola dorostu postoupili čtyři naši zástupci, nabádali jsme vás k dr-
žení palců, aby se povedl postup na Mistrovství České republiky 
dorostu. Tehdy jsme ještě netušili, že Dominik zopakuje svůj loň-
ský výkon a postoupí, ale že ho ještě napodobí František a do Ústí 
nad Labem pojedeme v dvojnásobném počtu. 

Ale nespěchejme, to už bychom byli v červenci. Začátkem 
června byl ještě čas našich mladších a starších, z kterých jsme po-
stavili jeden tým do okresního kola. A ač jsme definitivně sestavu 
složili dva dny před soutěží, ani jeden trénink nebyl v plném počtu 
a přiznám, že jsme i přemýšleli, jestli se vůbec zúčastnit, naše dě-
tičky nás překvapily, předvedly soustředěný výkon a odváželi jsme 
pohár za nádherné třetí místo. 

Skvělý výkon jsme předvedli také na soutěži v Libotově, při-
hlásili jsme družstvo starších, žen a můžu a ve všech kategoriích 
jsme získali stříbro. Pro vyplnění času se konala zároveň soutěž 
jednotlivců v šedesátkách, v které se potvrdilo, že naše děti jsou 
velmi šikovné a odvezly spoustu medailí.

V Dubenci se nám pro změnu v útocích nedařilo, starší celkové 
hodnocení zachránili bezkonkurenčním výkonem na štafetě dvojic 
a vydřeli stříbro. 

A teď už jsme se dostali k červenci a vrcholu sezóny – Mist-
rovství České republiky dorostu jednotlivců, tentokrát v Ústí nad 
Labem. Pátrala jsem ve startovkách, bylo pouze jedno SDH kromě 
nás, které mělo dva zástupce na MČR. Je to nádherný pocit, když 
kluky vyhlašují před startem, už tam je obrovská pýcha, radost, 
protože v kategorii je jen 14 jednotlivců, vítězů krajských kol, už 
účastí je jasné, že jsou mezi 14 nejlepšími v republice. A je to úplně 
neuvěřitelný pocit, když jejich jména a název SDH slyšíte při vyhla-
šování výsledků, atmosféra úžasná. František ve středním dorostu 
získal osmé místo, Dominik ve starším dorostu získal bronz. To 
běhá mráz po celém těle, slzy štěstí tečou po tvářích. 

Choustníkovo Hradiště znovu na MČR dorostu

Hostinné

Libotov

Vyhlášení MČR - František 8. místo 
kategorie střední dorostenci



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

ON Choustníkova Hradiště                       11

A protože takové výsledky nejsou jen tak, tak jsme tréninky 

přes prázdniny nepřerušili kromě naší dovolené. Naopak jsme na 

přání dětí (ano, čtete správně, opravdu samotných dětí) přidali 

další trénink v úterý, takže jsme se scházeli dvakrát týdně. Tyto 

méně početné tréninky mají obrovskou výhodu, máme na kaž-

dého z nich více času, takže ideální čas k nácviku něčeho, co se 

úplně během roku nedařilo nebo nových pozic po odchodu dalších 

starších do dorostu. 

Své ovoce tyto prázdninové tréninky přinesly hned na šedesát-

kách v Hostinném, kde se osobáčky nešetřilo. 

Znovu připomenu všem, kteří nevědí, jaký kroužek dětem vy-

brat, trénujeme ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. a přivítáme 

mezi námi děti napříč kategoriemi, členem SDH a tedy malým zá-

vodníkem může být již tříletý prcek, bydliště v Choustníkově Hra-

dišti není podmínkou. I kategorie dorostu by potřebovala doplnit, 

dorostenci trénují v pátek, čas zatím od 17.00 hod., ale může se 

posunout vzhledem k příjezdům z internátů. 

Sledovat naši činnost můžete i na facebooku, kde nás najdete 

jako „Mladí hasiči Choustníkovo Hradiště“. 

Šárka Víšková

Konvička 2022
Poslední prázdninový víkend je pro nás ve znamení domácí soutěže. Po silné noční bouřce jsme ráno usoudili, že trať je místy vhodná 

spíše na bahenní zápasy než na hasičskou soutěž a konvičku jsme zrušili. 
Místo závodění si mladí hasiči vyrazili na MČR do Pardubic, kde soutěžil Dominik Nohejl z našeho SDH, sice v jiném týmu, ale přeci. 
Spát se už nechtělo a tak zbytek pořadatelů odjel do sousední 

Kocbeře, trochu si zasportovat. Aby bylo vše co nejvíce fér, losuje se 
rozložení tříčlenných týmů až na místě. Zástupce jsme měli nakonec 
v šesti týmech. Ve výsledku z toho bylo zastoupení na  1.-4. místě 
v celkovém hodnocení a putovní pohár jsme si tak odvezli s sebou 
do Hradiště. 

Na večerní schůzi jsme se rozhodli dětskou soutěž přesunout na 
posvícení, na které bychom Vás chtěli tímto pozvat. 

Za JSDH Jan Seneta

SDH Choustníkovo Hradiště

Vedoucí mládeže: Jan Říha 

tel: 604 823 845

honzariha.183@seznam.cz

Tři nejlepší družstva starších okresu Trutnov

Vyhlášení MČR 
- Dominik 3. místo kategorie starší dorostenci
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Rybáři v Choustníkově Hradišti
o letních prázdninách se uskutečnil první ročník Memoriálu Františka Macháčka, který se konal v sobotu  

9. července. Na našich rybnících se sešlo 14 závodníků – rybářů, kteří se přišli utkat o putovní pohár. Tento 
pohár nakonec získal místní rybář Martin Voltr s 744 cm nachytaných ryb. Další prázdninovou akcí na rybnících 
pak byly noční závody 6. srpna, kde se z vody „tahaly“ především větší kousky. Zúčastnilo se 7 rybářů, z kte-
rých byl nejúspěšnější Ondřej Pavlis se 150 cm. K vítězství mu  pomohli dva amuři v délce 72 a 78 cm.

Chtěl bych poděkovat všem rybářům za účast a také našemu městysu za podporu.
Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis

Summer party
Po dvou letech čekání jsme se opět dočkali... 
Na jednom hasičském tréninku jsme si řekli: „Co kdybychom uspo-

řádali menší akci pro dospívající občany naší vesnice?“ Slovo dalo slovo 
a nápad se stal skutečností. Postupem času se z této malé akce stala 
největší událost, která zůstala každoroční tradicí naší skromné vesničky. 

Po týdenních přípravách, kdy jsme třeba vymysleli nový sjezd na hři-
ště, který měl za úkol stáhnout všechny parkující auta na jedno místo, 
dorazilo do Hradiště bezmála 1000 lidí. Myslíme si, že vše šlo podle plánu 
a akce se zdařila podle našich představ. Při pravidelných obchůzkách ves-
nicí byl, v rámci možností, všude klid a čisto.

Akce je to náročná, ale to je to, co nás naplňuje. 
Děkujeme všem sponzorům a všem kteří nám pomohli s přípravami, 

aby se tato “menší” akce mohla uskutečnit. 
Za JSDH Jan Seneta
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Nezapomeneme
     Dne 25. 6. 2022 se na místním hřbitově uskutečnilo 

pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí pochodu 
hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen. Organi-
zátorem tohoto shromáždění byl Klub českého pohraničí z.s. 
(KČP) a to Krajská rada KČR Hradec Králové, Oblastní rada 
KČP Trutnov a okresní organizace Českého svazu bojovníků 
za svobodu Trutnov. Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
účast na organizaci odmítl, i když v předchozích letech se plně 
účastnil. Rovněž tak úřad městyse Choustníkovo Hradiště se 
na organizaci odmítl podílet přes to, že v minulých letech byl 
hlavním organizátorem.

     Pozvání na pietní shromáždění přijal poslanec parla-
mentu České republiky pan Jaroslav Bašta (SPD), který se 
svým projevem vystoupil. Z pozvaných hostů pozvání přijal 
a osobně se zúčastnil ředitel Památníku koncentračního tábo-
ra Gross o Rosen.

     Občané městyse Choustníkovo Hradiště byli o akci 
informováni v obecních   novinách číslo 1/2022 v rubrice kul-
turní, sportovní a společenské akce pro rok 2022. Je politová-
níhodné, že shromáždění se rovněž nezúčastnila žádná spole-
čenská organizace nebo jednotliví občané. Na druhou stranu 
je nutno uvést, že  se zúčastnily delegace z okresů Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Jičín a Semily.

     Pár slov o hlavním organizátorovi pietního shromáž-
dění:

Klub českého pohraničí, z.s., (dále jen „Klub českého po-
hraničí“ nebo „KČP“) je nezávislým, vnitřně strukturovaným 
demokratickým vlasteneckým spolkem.

Jako spolek s celostátní působností Klub českého pohraničí 
rozvíjí všemi svými organizačními články vzdělávací, osvěto-
vou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlastenec-
kou a kulturní činnost. Činí tak v souladu s Ústavou České re-
publiky, Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony 
a zákony České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv 
přijatou III. Valným shromážděním OSN a dalšími dokumenty 
mezinárodního a českého právního řádu na základě vlastních 
stanov a programových dokumentů, přijímaných a aktualizo-
vaných nejvyšším orgánem KČP - národním sněmem.

Klub českého pohraničí sdružuje občany České republiky 
bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, rasy, politické přísluš-
nosti a náboženského vyznání, kteří se ztotožňují s jeho cíli, 
sympatizují s ním a podle vlastního zájmu se zúčastňují jeho 
akcí a aktivit. Členy Klubu českého pohraničí se mohou stát 
i občané ostatních členských států Evropské unie, kteří sou-
hlasí s jeho programem i s jeho praktickou činností.

JUDr. Zdeněk Horák

1 0 : 3 0  p r v n í  o v á r e k

VYHŘÍVANÉ STANY
DOMÁCÍ KOLÁČKY

ŽIVÁ HUDBA PO CELÝ DEN

10:00  Akordeonové duo
           M. Baklík a S. Hučíková  
14:00  kapela Sirius
19:00  kapela Rellax

Tradiční zabijačkové pochoutky
pro Vás připraví:

DUO Střihavkovi
Petr Slabý

a členové SDH

VSTUP VOLNÝ

Sobota 17. září 2022 10.00 hod.
S p o r t o v n í  a r e á l  z a  b ý v a l o u  p o š t o u
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Malé ohlédnutí
Blíží se nové volby do zastupitelstev obcí, a tak bych se rád trochu vrátil v čase…
Do zastupitelstva obce jsem vstoupil z pozice náhradníka a upřímně jsem před tím příliš nepočítal s tím, že ze mě bude zastupitel, 

natož radní, nebo dokonce na nějaký čas i místostarosta. Jak často říkávám, nikdy neříkej nikdy…
Když se teď ohlédnu za uplynulými čtyřmi roky, jsem za své rozhodnutí vstoupit do komunální politiky rád. I když to po volbách 

v zastupitelstvu chvíli vypadalo na dva neslučitelné tábory, chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, že dali na má slova, dokázali jsme 
se dohodnout a táhnout za jeden provaz. Koneckonců nám všem šlo přece o stejnou věc. Během volebního období sice přišlo mnoho 
událostí, které nás všechny značně, nejen společensky, omezovaly, ale i tak se povedlo udělat velký kus práce. Jsem přesvědčen, že 
nebýt těchto událostí, podařilo by se udělat mnohem více. Na tomto místě musím poděkovat také panu starostovi Ing. Voglovi. Práci pro 
městys věnoval maximum a já osobně ho považuji za velice schopného člověka. Jsem rád, že jsem vedle něj mohl pracovat a pokud to 
bylo v mých silách také mu pomáhat.

Komu chci ale nejvíce poděkovat, jsou všichni lidé, kteří jsou tak trochu v pozadí, ale bez kterých by se náš městys neobešel. Máme 
opravdu velké štěstí, že u nás velmi dobře funguje tolik zájmových spolků. V jiných obcích by byli rádi i za jediný… Bez pomoci našich 
žen, hasičů, sportovců a rybářů by se neobešla žádná kulturní, společenská či sportovní akce, která se u nás udála. Jsou to lidé se srd-
cem na správném místě a vždy mezi prvními, kdo nabídne pomocnou ruku když je třeba. Právě tyto spolky nás nejvíce stmelují a tak 
pouhé poděkování nestačí. Nejlepší odměnou za jejich práci je, když budeme všichni chodit na akce, které pořádají, zapojíme se více do 
společenského života v našem městečku a tím je podpoříme.

Když něco děláte, je důležité mít to pro koho dělat a to platí i pro práci zastupitelů. Málokdo si uvědomuje, jak časově náročná je 
jakákoliv práce pro veřejnost. Je to práce, kterou děláte na úkor svého volného času, ale hlavně své rodiny. Právě bez podpory našich 
nejbližších by to ani možné nebylo. Proto děkuji své manželce Blance Seidlové za její podporu a pomoc a také za to, že po celé ty čtyři 
roky pro nás připravovala obecní noviny.

Nikdo neví, co další roky přinesou, ale věřím, že nově zvolené zastupitelstvo naváže na dobře rozjetou práci a vynasnaží se, aby se 
rozvoj našeho městyse nezastavil.

Přeji vám vše dobré
Zdeněk Seidl

Vážení spoluobčané,
blíží se nové volební období a s tím je spojena volba nového za-

stupitelstva.
Dovolte mi tedy, abych před nastíněním našeho volebního plánu 

Sdružení nezávislých kandidátů nejprve poděkoval několika slovy všem, 
kteří se podíleli na akcích již uskutečněných nebo rozpracovaných. A to 
nejen kolegům ze zastupitelstva, ale také, a hlavně všem občanům 
městyse, kteří neváhali obětovat svůj čas, práci a mnohdy i nějaké 
prostředky k tomu, aby se nám všem žilo v obci lépe a radostněji. 

Děkuji i těm, kteří projevili trpělivost a shovívavost při různých ak-
cích, které někdy s sebou přinášely různá omezení a nepohodlí. 

Jak je u našeho Sdružení již tradicí, náš volební program vychází 
z reálného stavu městyse a dění v něm. Chceme pokračovat v naší 
práci pro Choustníkovo Hradiště jako doposud. Nechceme zahltit naše 
voliče planými sliby, uvědomujeme si, že není možné vyhovět všem ob-
čanům a splnit ihned všechny body programu. Naše priorita je trpělivá 
práce, která nese výsledky mnohdy málo viditelné, ale které posouvají 
dění a soužití k lepšímu.

V nastávajícím volebním období plánujeme dokončit projekty, které 
máme rozpracované a samozřejmě bychom chtěli realizovat i projekty 
nové. Jejich rámcový seznam je popsán níže.

  Takže pokud se Vám líbí naše odvedená i naplánovaná práce 
– přijďte k volbám a volte naše Sdružení.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HRADIŠTĚ

PROGRAM:

• Podpora zájmových spolků a spolupráce s nimi (SDH, svaz žen, 
rybáři, sportovci, cyklisté atd.)

• Pořádání kulturních a sportovních akcí pro naše občany všech 
věkových kategorií

• Podávání žádostí o dotace k získání financí na realizaci inves-
tičních akcí

• Oprava místních komunikací a pokračování v rekonstrukci 
mostních objektů

• Pokračování v modernizaci a rozvoji sportovního areálu
• Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů
• Pokračování prací na vytyčení stavebních parcel v zóně Z9 

podle ÚP 
• Podpora přípravy nových stavebních parcel 
• Modernizace a obnova vodovodu a kanalizace
• Využívání pracovníků přes úřad práce – Dotační titul z EU 
• Údržba zeleně, květinová výzdoba
• Oprava sakrálních staveb

INVESTIČNÍ AKCE – S DOTAČNÍ PODPOROU
• Výstavba: „III/29923 Chodník středem obce“. Rekon-

strukce stávajících chodníků ve středu městyse a realiza-
ce nového chodníku směrem na Kohoutov, nové veřejné 
osvětlení. 

• Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově 
Hradišti

• Rekonstrukce „Veřejného osvětlení podél silnice I/37“ 
• Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 s mostními objekty 

P-06, P-07 a M-04
• Výstavba „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vo-

dovodu Choustníkova Hradiště“
• Výstavba „Hasičské zbrojnice se školící místností“
• Výstavba místní komunikace „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘI-

ŠTĚ“ 
• Studie a projektová dokumentace na rekonstrukci staré 

školy „Bytový dům č.p. 12 – STARÁ ŠKOLA“ a „Re-
konstrukce Úřadu městyse“

• Výstavba „Multifunkčního hřiště v obci “ 
Ing. Jan Vogl 

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Hradiště pro volby  
do Zastupitelstva městyse Choustníkovo Hradiště konané ve dnech 23. a 24. září 2022
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Vážení spoluobčané,
jsou to již 4 roky, kdy se díky vám a vašim hlasům, mohlo naše 

sdružení nezávislých kandidátů Alternativa pro Hradiště aktivně za-
pojit do vedení naší obce, nyní městyse a za to vám chceme podě-
kovat. Do komunální politiky jsme vstoupili s tím, že jsme vnímali 
potřebu udělat nějakou změnu a posunout život v naši obci zase 
o kousek dál. I přes počáteční tření jsme nakonec dokázali všichni 
najít společnou řeč. Jako partneři, nikoliv rivalové jsme se podíle-
li na chodu obce. Nepolitikařili jsme, ale velmi konstruktivně jsme 
přistupovali ke všem tématům, které jsme na zastupitelstvu obce, 
i v jiných orgánech probírali. Vše, co se v obci dělo, tak bylo vý-
sledkem kolektivní práce zastupitelstva bez ohledu na příslušnost 
jednotlivých kandidátů k volební straně. Jistě i vy vnímáte, že obec 
v uplynulých letech velmi dobře fungovala a podařilo se dotáhnout 
ke zdárnému konci spoustu dobrých projektů. Některé projekty ještě 
na svou realizaci čekají. To vše je i výsledkem práce našich kandi-
dátů. Proto vás nyní žádáme o podporu, abychom v této práci mohli 
pokračovat a pro městys a jeho růst i nadále pracovat.

Jednou z našich největších priorit do dalšího volebního období 
je kulturní život v našem městysu a rozvoj sportovních možností. 
Prosadíme otevření pergoly na hřišti za bývalou poštou v letních mě-
sících, abychom co nejvíce podpořili setkávání lidí a sportovní aktivity 
na tomto krásném místě. Máme za to, že zejména (ovšem nejen) 
rodiny s dětmi takovou příležitost uvítají. Abychom podpořili větší 
účast občanů na jednání zastupitelstva, zasadíme se o to, aby se 
tato jednání v letních měsících konala na sportovním hřišti, s ná-
sledným sousedským posezením. Váš názor nás zajímá a je pro nás 
důležitý!

I nadále chceme co nejvíce podporovat místní spolky. V  našich 
očích jsou pro kulturní život naprosto klíčové a s jejich rozkvětem 
bude kvést i kulturní a sportovní život v našem městysu. Akce na 
sportovním hřišti chceme více provázat také se sportem. Dlouhodo-
bě podporujeme rozvoj tohoto sportovního areálu  a budeme maxi-
málně podporovat také projekt na multifunkční hřiště.

Dalším důležitým bodem je informovanost občanů. Velmi dob-
ře fungují obecní noviny, jejichž vznik byla především naše záslu-
ha a v jejich vydávání chceme i nadále pokračovat.   Zapracujeme 
na zvýšení informovanosti občanů o důležitých otázkách městyse. 
Chceme vás prostřednictvím infosystému více informovat o aktuál-
ním dění.

Spolu s informovaností chceme zvýšit také politickou odpověd-
nost zastupitelů. Jsme pro transparentnější jmenovité hlasování 
a pořizování záznamů, nebo online přenosů  z veřejných jednání. 
Nechceme se schovávat za anonymní dokumenty.

Samozřejmou prioritou i naší volební strany je obecný rozvoj 
městyse. Trvá náš zájem na vybudování zóny pro výstavbu nových 
rodinných domů a uděláme vše pro to, abychom před volbami v roce 

2026 mohli s čistým svědomím ukázat krásnou novou lokalitu měs-
tyse. Rádi bychom také podpořili jakékoliv soukromé záměry, které 
povedou k vybudování nových možností bydlení nejen pro mladé 
hradišťáky.

Nezapomínáme ani na naše seniory, kteří jsou nejzranitelnější 
skupinou našich obyvatel. Budeme v maximální možné míře prosazo-
vat všechny možnosti, jak jim co nejlépe pomoci zvládnout nadchá-
zející těžké období energetické krize a s tím souvisejícího zdražování. 
Ať již se jedná o podporu rozšiřování a následného využívání sociál-
ních služeb, nebo konkrétně namířenou finanční pomoc.

S ohledem na energetickou krizi, budeme hledat možnosti zajiš-
tění větší energetické soběstačnosti městyse. Jednou takovou mož-
ností je například osazení střech a případně dalších prostor solárními 
elektrárnami, které povedou k úsporám a následnému využití ušet-
řených finančních prostředků v jiných oblastech.

Pokud se chceme i v nadcházejícím období věnovat rozvoji měs-
tyse a s tím souvisejícím realizacím různých projektů, bude nutné 
odlehčit práci starosty. Řešením je, dle našeho názoru, pozice  uvol-
něného místostarosty. Ten by se věnoval otázkám běžného každo-
denního chodu městyse a starosta by se pak mohl ve větší míře 
a plně soustředit na důležité projekty a zejména hledání finančních 
prostředků pro jejich realizaci. Jsme přesvědčeni, že finanční pro-
středky vynaložené na tuto pozici se nám mnohonásobně vrátí.

V uplynulém období jsme se také profilovali jako zastánci 
a ochránci cest. Nejen těch nyní funkčních, ale i takových, které 
již v minulosti zanikly, nebo se z nejrůznějších důvodů nepoužívají. 
Proto budeme v dalším volebním období prosazovat zpřístupňování 
a vytváření nových možností průchodu územím městyse. Již nyní 
máme vytipováno několik možných cest, které by se daly nově zpří-
stupnit.

Nadále budeme prosazovat posílení bezpečnostních opatření pro 
pohyb chodců a celkový provoz nejen podél hlavní silnice I/37, ale 
také v ostatních lokalitách městyse. V souvislosti s tímto chceme 
zapracovat na zlepšení vzhledu městyse právě podél hlavní silnice. 
Touto částí projíždí nejvíce aut a měla by tak být naší „výkladní skří-
ní“. Rádi bychom například vyměnili autobusové zastávky a celkově 
zkrášlili prostory podél cesty podobně jako tomu je ve středu obce.

Každý z nás vnímá, že situace před letošními komunálními volba-
mi je jiná než před 4 lety. Situace se ustálila, městys vzkvétá a má 
velký potenciál vzkvétat i nadále. Stejně jako při minulých volbách, je 
i nyní naším hlavním cílem spokojený občan a krásné, přátelské mís-
to k žití. Jsme připraveni se o to, s vaší podporou, i v nadcházejícím 
volebním období co nejvíce zasadit a navázat na již započatou práci. 
Věříme, že si vaši důvěru a podporu zasloužíme, proto prosíme 
přijďte k volbám a podpořte nás.

Vaše Alternativa pro Hradiště, sdružení nezávislých kandidátů

Alternativa pro Hradiště 
Volební program pro volby do Zastupitelstva městyse Choustníkovo Hradiště

Poděkování
Vážení čtenáři,
protože končí jedna etapa v životě našeho městečka, která je ohraničená volbami do zastupitelstva, chtěla bych poděkovat 

všem, kteří společně se mnou tvořili obecní noviny.  Děkuji paní Hance Kubíkové, grafičce z tiskárny ARPA, která mi pomáhala dát 
tvář každému vydání našich novin a děkuji také všem pravidelným i nepravidelným přispěvatelům, protože bez nich bychom neměli 
co vydávat a vy tím pádem co číst.

Věřím, že i s novým vedením městyse bude vydávání obecních novin pokračovat a vy se budete moci brzy těšit na další vydání.
Blanka Seidlová
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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
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
Prosíme občany, aby do kontejnerů na sklo nevhazovali 

igelitové tašky a jiný odpad, který tam nepatří. Děkujeme.

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
 » 17. září   Posvícení   Obec
 » 7. října   Ples seniorů  Sál Vlčkovice
 » 8. října   Podzimní zemědělec   Lysá n. L.
 » listopad  Výlet ČSZ   Adventní trhy
 » 27. listopadu  Rozsvícení vánočního stromečku Obec
 » 2. prosince  Jubilanti oslava  Kulturní sál čp. 79
 » 3. prosince Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. kříže
 » 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.

17. - 18. 9.  MUDr. Rudolf Dušánek (Nataliia Semenikhina) 
  Dvůr Králové n/L tel.: 733 734 089
24. - 25. 9.  DentMode s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
28. 9.  Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
1. – 2. 10.   Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028 
8. - 9. 10  MUDr. Jiřina Klustová Dvůr Králové n/L, tel.: 499 622 560
15. - 16. 10.  MDDr. Petra Andrlová Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139
22. - 23. 10.  MUDr. Petra Šípková Dvůr Králové n/L. tel.: 499 621 425
28. 10.   MUDr. Hana Šujáková  Dvůr Králové n/L. tel.: 499 621 423
29. - 30. 10. Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
5. - 6. 11.   MUDr. Jiří Záplata Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811
12. - 13. 11. MUDr. Gustav Hrabý Dvůr Králové n/L. tel.: 499 320 795
17. 11.   MUDr. Věra Hrabyová Dvůr Králové n/L. tel.: 499 320 795
19. - 20. 11 DentMode s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
26. - 27. 11  MUDr. Rudolf Dušánek (Nataliia Semenikhina) 
  Dvůr Králové n/L tel.: 733 734 089

Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem 

se sídlem 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: @Diako-
nieDvur).

Můžete také psát na e-mail dvur.kralove@diakoniedk.cz, 
nebo volat na telefon 499 621 094.


