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vychází 17. května 2019          číslo 2/2019

OBECNÍ NOVINY

CHOUSTNÍKOVA
HRADIŠTĚ

www.choustnikovohradiste.cz

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám sdělil pár informací 

o dění v obci.
Možná jste si již všimli, že naši obec 

zdobí květinová výzdoba, která je podél 
komunikace ve středu obce. O tuto pěk-
nou výzdobu se zasloužil svaz žen, je-
hož členkám bych tímto rád poděkoval. 
Další ozdobou je nový vánoční strome-
ček, který vysadily děti z naší mateřské 
školy na dětském hřišti. Jedná se o jedli 
korejskou, která časem plnohodnotně 
nahradí stávající, již přerostlý, vánoční 
strom. Dalším krokem v oblasti veřejné 
zeleně bude ořez stromů na návsi a na 
hřbitově v rámci bezpečnosti a budoucí 
výchovy stromů.

Během jara a léta bude probíhat 
údržba a oprava střech na obecním 
úřadě, budově kulturního sálu čp. 79, na 
obecní stodole a na vodojemu u Sarisů. 
Jedná se o natření všech klempířských 
prvků, opravu střešní krytiny a běžnou 
údržbu, aby nám objekty vydržely co 
nejdéle. V rámci výběrového řízení na 
tuto údržbu obec dostala nejvýhodněj-
ší nabídku od pana Zemana. Doufám, 
že vše proběhne v pořádku a bez kom-
plikací. Pokud dojde při realizaci oprav 
k nějakému omezení, předem děkuji za 
Vaši vstřícnost.

Zastupitelstvo obce dne 24. 4. 2019 
jednohlasně odhlasovalo zvýšení ceny 
vodného pro rok 2019. Cena byla odhla-
sována na 25,– Kč za 1 m3. Důvodem je 
nutnost více investovat do oprav a údrž-
by našeho vodovodního systému. Za 
rok 2018 obec doplácela na provoz vo-
dovodu 40 000,– Kč. Přišel dopis z Mini-
sterstva zemědělství s upozorněním na 
nerentabilnost ceny vodného s fondem 
oprav. Nyní jsme zadali vypracování 
projektové dokumentace pro posílení 
zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu 
Choustníkovo Hradiště. Výsledkem by 
mělo být více míst propojení vodovodní 

sítě a získání nových jímání pro obec-
ní vodovod. Abychom snížili náklady 
na projektovou dokumentaci, žádáme 
o dotaci na finanční spoluúčast od Krá-
lovehradeckého kraje.

Během pár dní do Vašich schránek 
dorazí žádost o souhlas s informováním 
formou textových zpráv o činnosti obce 
a jejích orgánů, např. o zasedáních za-
stupitelstva, místních poplatcích apod.; 
informování během krizových situací, 
při haváriích a jiných mimořádnostech; 
informování o dalším dění v obci a čin-
nostech komerčních subjektů a nezis-
kových organizací, jako jsou prodejní 
akce, veřejné sbírky, kulturní a další 
akce. Pokud budete chtít být o těchto 
záležitostech informováni, prosím o vy-
plnění a vložení do poštovní schránky 
na obecním úřadě.

V minulém vydání obecních novin 
jsem se zmiňoval o vyvážení komunál-
ního odpadu. Chtěl bych na všechny 
občany apelovat ohledně toho, co vše 
se dává do popelnic. Při ranních jízdách 
s popeláři zjišťuji, že někteří občané 
dávají do popelnice úplně VŠE. Mohu 
v nich nalézt kameny, suť, hnůj od krá-
líků, trávu, piliny či hobliny. Upozorňuji, 
že pokud se výše uvedené věci budou 
nalézat v popelnici, tak popelnice nebu-
de vyvezena! Její vyvezení proběhne, 
až nebude obsahovat materiál, který 

tam nepatří! V loňském roce obec do-
plácela za vývoz komunálního odpadu 
150 000,– Kč. Pokud se nám v obci 
nepodaří snížit objem komunálního od-
padu, bude to mít za následek přehod-
nocení poplatku. Proto Vás prosím, dá-
vejte do popelnice jen to, co tam patří. 
Děkuji.

Jan Vogl

SLOVO STAROSTY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

MOJE MALÁ POZNÁMKA
V květnu roku 1996 začal vycházet místní časopis Hradišťský zpravodaj. 

Znamená to, že tomu je 23 let!
Letos v březnu vyšlo první číslo Obecních novin Choustníkova Hradiště. 

Myslím, že je třeba tomuto počinu popřát hodně úspěchů ve službě všem 
občanům „našeho Choustníkova Hradiště“.

Mgr. Jan Láska

Děkujeme za přání a vynasnažíme se našim občanům přinášet co nej-
pestřejší informace o dění v obci.

Redakční rada

VOLBY DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 2019

Volby do Evropského parla-
mentu probíhají v rámci celé Ev-
ropské unie. V České republice se 
volební místnosti otevřou ve dnech 
24. a 25. května. Tradičně toto da-
tum připadá na pátek a sobotu. 
V pátek budou volební místnosti 
otevřené od 14:00 do 22:00 hod. 
a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. 
Sídlo volebního okrsku (volební 
místnost) se v naší obci nachází 
v obecním domě čp. 79 – kulturní 
sál.

V rámci Eurovoleb 2019 si Čes-
ko volí zástupce 21 mandátů. Po-
drobné informace k hlasování včas 
obdržíte spolu s hlasovacími lístky 
do svých poštovních schránek.
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

rád bych Vás i v tomto vydání informoval o další prá-
ci rady obce Choustníkovo Hradiště v příslušném obdo-
bí, tedy od vydání posledního čísla obecních novin. Rada 
obce se sešla celkem dvakrát na oficiálních jednáních, 
a to ve dnech 13. března a 3. dubna 2019, vedle toho pro-
běhly i dvě pracovní schůze v terénu. Stejně jako v minu-
lém článku provedu výběr pouze toho podstatného.

V úvodu první schůze jsme se zabývali žádostí o pro-
nájem, resp. pacht obecního pozemku, žádostí o prodej 
obecního pozemku a žádostí o umístění poutače na obec-
ní nemovitosti. Žádnou z těchto žádostí jsme neschválili, 
jelikož bylo nutno nejdříve podniknout další kroky, napří-
klad zveřejnění záměru, či projednání žádosti se zájem-
cem. Projednávali jsme rovněž žádost Pečovatelské služ-
by města Dvůr Králové nad Labem o příspěvek na jejich 
činnost. Jelikož žádný z našich občanů tuto službu aktivně 
nevyužívá, byť jsme spádovou obcí, schválili jsme pouze 
symbolický příspěvek ve výši Kč 1.000,– . Občané obce 
mají možnost tyto služby využívat, bližší informace nalez-
nete na stránkách dané organizace (www.psdvurkralove.
cz). Dále jsme projednávali záměr rekonstrukce kanaliza-
ce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí chodníku smě-
rem na Kohoutov. Došli jsme k závěru, že vzhledem ke 
stáří bude nutné počítat v tomto místě s výstavbou kana-
lizace nové. Dále jsme hovořili o zabezpečení přechodu 
pro chodce mezi autobusovými zastávkami, kde bychom 
rádi zbudovali středový ostrůvek, který by zajistil bezpeč-

nější přecházení velmi frekventované silnice. Na realizaci 
tohoto záměru nepanuje jednoznačná shoda v radě obce, 
ale pevně věřím, že nějakou cestu nalezneme. V souvis-
losti s tímto bodem se pokusíme o zřízení dalších bez-
pečnostních prvků na této komunikaci. Při tomto jednání 
jsem si také vyslechl oprávněnou kritiku na nízké pracovní 
tempo mé osoby. Musel jsem sebekriticky přiznat, že jsem 
v minulém období skutečně neměl mnoho času a přislíbil 
jsem nápravu.

Při jednání 3. dubna 2019 jsme přizvali žadatele o pro-
dej pozemků a umístění poutače a projednali s ním tyto 
body. S umístěním poutače jsme vyslovili souhlas, s pro-
dejem obecních pozemků nikoliv, věc však bude dále 
v jednání. Dalšího bodu jednání se zúčastnil tvůrce změ-
ny územního plánu obce Ing. Arch. Vojtěch, který nám 
předložil připravený návrh a odnesl si další připomínky na 
zapracování. Dále jsme schválili návrh pana starosty na 
provedení bezpečnostního řezu stromů na veřejném pro-
stranství a diskutovali o problémech s ukládáním biologic-
kého odpadu a jeho chybného ukládání některými obča-
ny. Následně jsme projednávali nedostatek zastřešených 
skladovacích prostor obce. V této souvislosti byla navr-
žena pracovní schůze na neděli 7. dubna 2019 ráno. Na 
této schůzi jsme vyhodnotili, že by bylo vhodné zřídit nový 
skladovací prostor vedle stodoly u domu č.p. 79 (stará 
školka). Další pracovní schůzka proběhla rovněž na toto 
téma a došlo k zaměření umístění skladovacích prostor.

Jaroslav Macháček

Rád bych Vás informoval, že 
po vzájemné domluvě se staros-
tou obce budu přítomen na obec-
ním úřadě v pravidelných termí-
nech. Bude se jednat o středu 
v lichém týdnu od 15:00 do 17:00 
hodin a čtvrtek v sudém týdnu od 
18:00 do 20:00 hodin, tj. středa 
22. května 15:00 – 17:00 hodin, 
čtvrtek 30. května 18:00 – 20:00 
hodin, atd. Budu zde zpracovávat 
přidělené úkoly a rovněž budu 
k dispozici Vám, kdo se mnou bu-
dete chtít hovořit. Budu velmi rád, 
když za mnou přijdete probrat, co 
Vás tíží, s čím Vám obec může po-
moci, nebo i jen tak si popovídat 
o Vašich osobních starostech či 
radostech.

Jaroslav Macháček

INFORMACE

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
V této rubrice můžete 

poblahopřát svým blízkým 
k významnému jubileu, či 

vzpomenout na ty, kteří již mezi 
námi nejsou, nebo jen zkrátka 
někomu obyčejně poděkovat.

NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB. 
PLATNÁ OD 1. LEDNA 2019

Každý vlastník nemovitosti má důsledně likvidovat odpadní vody ze své 
nemovitosti v souladu s platnou legislativou Možností je čistírna odpadních 
vod a bezodtoková jímka na vyvážení – žumpa. Podle ustanovení vodního 
zákona platí, že: kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je po-
vinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod 
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí 
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou ka-
lendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních 
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede 
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce 
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpad-
ních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název 
čistírny odpadních vod, na které byly odpadní vody odvezeny.

Podle novely bude povinností vlastníka jímky (žumpy) předložit dokla-
dy o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let (od 
1. 1. 2021).

Producent odpadních vod, tedy vlastník nemovitosti, v případě podezření 
na možné znečištění a následné ohrožení jakosti povrchových nebo pod-
zemních vod, musí předložit na výzvu vodoprávního úřadu příslušný doklad 
o vyvezení. Za nedodržení povinností stanovených ve vodním zákoně se 
vystavuje vlastník jímky případné pokutě.

Již minulé vedení obce podpořilo výstavbu čistíren odpadních vod a na-
výšilo příspěvek na jejich vybudování na 20.000 Kč. Podmínky pro přidělení 
peněžitých příspěvků na výstavbu domovních čističek odpadních vod nalez-
nete na stránkách obce nebo přímo na obecním úřadě.

Jan Vogl
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST - ORKÁNY A VICHŘICE
Bezpečný úkryt před větrem poskytují zděné budovy 

s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, 
neschovávejte se pod stromy, ani v okolí vyšších a starších 
budov.

ČINNOST PŘED:
 » Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, 

odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které 
mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte pozor 
ze jména na volně ležící plechy skleněné výplně nebo 
jiné pevné a ostré předměty.
 » Neparkujte auta pod stromy nebo v blízkosti něčeho, 

co hrozí zřícením, dávejte si pozor na sloupy veřejného 
osvětlení a rozvody elektrické energie.
 » Připravte se na situaci, že několik hodin může být váš 

dům nebo byt bez elektrické energie.
 » Vítr může zatarasit stromy příjezdové komunikace a s tím 

souvisí i problém s dopravou k lékaři nebo do lékárny.
 » Zabezpečte své mazlíčky a domácí zvířata. 

 

ČINNOST PŘI:
 » Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opa- 

trně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovla- 
datelným.
 » Nepřibližujte se a nedotýkejte se spadlých drátů elektric- 

kého napětí.
 » Pokud je to možné sledujte vývoje situace.
 » Na tísňové linky volejte jen události, které bezprostředně 

ohrožují zdraví a život. Ostatní události oznamte, až se 
stav uklidní.
 » Neblokujte svým voláním ani infolinky dodavatelů elek- 

trického proudu. Informace o přerušení dodávek proudu 
mají starostové obcí, kteří mohou informace poskytnout.

ČINNOST PO:
 » Zdokumentujte případné škody pro pojišťovnu.
 » Odstraňte následky, na které stačíte.
 » Ohlaste události, které se staly v průběhu, ale nebyly 

bezprostředně ohrožující.

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje, připravil Jan Seneta

NÁKUP POZEMKŮ
PRO BUDOUCÍ ROZVOJ OBCE

Vlastníte-li pozemek, který již nevyužíváte nebo 
který chcete zpeněžit, nabídněte ho obci Choustníko-
vo Hradiště. Volejte na tel.: 499 692 942, pište na mail 
obec@choustnikovohradiste.cz, nebo se zastavte na 
obecním úřadě.

HLEDÁ SE KRONIKA!!!
Hledáme kroniku menšinové školy v Choustníkově 

Hradišti, která vznikla ještě za první republiky. Kroni-
ka, byla vedena ještě krátce po revoluci. Kdo by měl 
jakékoliv informace, PROSÍME o sdělení. Volejte na 
tel.: 499 692 942, pište na mail obec@choustnikovo-
hradiste.cz, nebo se zastavte na obecním úřadě.

SHÁNÍME FOTOGRAFIE PO ROCE 1945
Pro připravovanou publikaci sháníme fotografie 

z obce Choustníkovo Hradiště. Jedná se o jakékoliv fo-
tografie po roce 1945, týkající se běžného života. Mo-
hou to být i fotky spolků, různých akcí, oslav… Předem 
děkujeme za zapůjčení. Volejte na tel.: 499 692 942, 
pište na mail obec@choustnikovohradiste.cz, nebo se 
zastavte na obecním úřadě.

STAŇTE SE RYBÁŘEM
Místní spolek připravuje Rybářský kroužek pro děti. 

Opusťte virtuální realitu svých mobilů a přijďte se na-
učit něco nového a užít trochu zábavy. Přihlaste se do 
našeho kroužku. Info na tel. 777 004 555 (Seidl)

NÁBOR HRÁČŮ DO TÝMU SOKOLA VÍTĚZNÁ Z.S.
jménem týmu Sokola Vítězná za všechnu naši 

mládež, bych vás chtěl všechny oslovit a pozvat děti 
ve vašem okolí do našeho týmu.

Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky ročníku 
2007 až 2013.

Trénujeme každé pondělí a středu od 17:30 hod. 
na hřišti v Huntířově.

VÍCE INFORMACÍ
- KONTAKT 773 93 13 03

POMOZTE TVOŘIT NAŠE OBECNÍ NOVINY
Máte nějaký námět na článek, rozhovor, něco vás 

zajímá kolem dění v obci? Chcete přispívat do našich 
novin? Napište nám na noviny@choustnikovohradiste.
cz, nebo se zastavte na OÚ, rádi uvítáme všechny pod-
něty k zdokonalování našich novin.

Redakční rada
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Rozjezd po zimní pauze s teplem zvyšuje tempo a soutěží 
přibývá…

Předposlední sobotu v březnu jsme se s částí starších dětí 
zúčastnili jedné ze soutěží, která je zařazená do Českého ha-
lového poháru v šedesátkování. Do Jablonce nad Nisou se 
sjela špička požárního sportu z celé republiky. Jestli jsme dob-
ře počítali, přes 500 závodníků reprezentovalo 88 sborů dob-
rovolných hasičů. Z našeho okresu jsme byli jediný zástupci.

Na stupně vítězů se nám tady ještě nikdy nepodařilo vy-
stoupat, ale zkušenosti sbíráme a zúročujeme v našem okres-
ním přeborníkovi šedesátkování. Naše výsledky stačí na stup-
ně vítězů u nás v okrese, v obrovské konkurenci halového 
poháru jsme se k bodovaným pozicím nepřiblížili. Tato soutěž 
je opravdu o získaných zkušenostech a rozjezdu na začátku 
sezóny po zimním odpočinku.

Co tato disciplína obnáší? Pojďme si ji trochu představit.
Je to disciplína individuální, každý závodník běží jen sám 

za sebe. Závodní dráha je dlouhá 60 m, na start se děti připra-
ví vybaveny proudnicí. První překážka je v případě mladších 
a starších dívek příčné břevno vysoké 70 cm, starší chlapci 
mají bariéru vysokou 150 cm, za překážkou stojí připrave-
né dvě hadice v kotouči, každá o délce 10 m. Podle katego-
rií máme hadice se spojkami DIN (mladší, tyto spojky znáte 
z klasických hasičských hadic) nebo ROTT. Závodníci tyto ha-
dice seberou, někdo pouze koncovky a stuhy táhne za sebou, 
většinou takto běhají mladší děti, děti starší seberou hadice 
celé a „odhazují“ stuhy až na kladině. Kladina je druhá pře-
kážka, 18 cm široká, 4 m dlouhá, 80 cm vysoká, s náběhem 

a seběhem (každý 2 m). Už na seběhu začínají děti v běhu 
spojovat hadice k sobě, v ideálním případě k rozdělovači, kte-
rý je umístěn 43 m od startu, přibíhají se spojenými středy 
a v pravé ruce s připravenou koncovkou, kterou „bouchnou“ 
na rozdělovač, odloží spojené středy, pak už jen vytáhnout 
proudnici, která je za páskem, napojit na poslední spojku a bě-
žet do cíle.

Vraťme se zpátky k soutěži v Jablonci n. N. Naše nejlepší 
slečna zvládla dráhu v čase 14,76 s, nejlepší chlapec 15,10 
s (osobní rekordy máme o něco lepší). Vítězka dosáhla času 
11,52 s, nejlepší z chlapců 11,66 s.

A schválně, za jaký čas zvládnete 60 m bez překážek a ha-
dic?

Poslední víkend v březnu jsme zvládli hned dvě akce.
Jedna část vyjela do Radvanic na okresní uzlovku. Bohu-

žel dlouhodobě bojujeme s nedostatkem dětí v kategorií mlad-
ší, pro nemoc se zúčastnil jen jeden zástupce, Vojta. Popral 
se s přísnými pravidly velmi pěkně, umístil se na 12. místě. 
Děvčata v kategorii starší už mají cvik, Alča vybojovala místo 
4., Nelča místo 6., v součtu jako družstvo skončily na nádher-
ném 2. místě.

MLADÍ HASIČI MAJÍ NÁROČNÝ PROGRAM

Šedesátkování - Jablonec nad Nisou

Uzlovka - Radvanice

Tréninkový kemp - Pardubice

Dorostenky dostávají zlato - Rožnov

 Zlato starších chlapců - Rožnov
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Druhá část se rozhodla vyzkoušet tréninkový kemp do-
rostu v Pardubicích. Letošního ročníku se zúčastnil „zkušeb-
ní vzorek“, dvě děvčata a dva chlapci. Celý víkend dřeli pod 
vedením trenérů, kterými byli reprezentanti České repub-
liky v požárním sportu. 55 účastníků si do skupinek rozdě-
lilo 6 trenérů. Bylo to náročné, hodně náročné, ale předčilo 
to naše očekávání, opravdu se jim věnovali, poukazovali 
na chyby, vysvětlovali způsoby, jak určitou věc natrénovat. 
Své jsme si odnesli proto i my. Mobil byl v neděli večer plný 
videí, nastudujeme, pokusíme se zavést do tréninků. A bylo 
i hezké sledovat, jak děti vnímají, poslouchají, snaží se. Proto 
doufáme, že příští rok se bude tento kemp konat znovu a zku-
síme vyrazit ve větším počtu.

Narazili jsme na další disciplínu našeho sportu, tentokrát 
takovou asi ze všech disciplín nejméně sportovní :-) - uzlovku.

Na stole je pro závodníka připraveno 5 provazů, co provaz, 
to jeden uzel. Začíná se zkracovačkou, jediný z uzlů se váže 
v ruce a není vázán na hadici. Následuje lodní uzel, plochá 
spojka, provazy na tyto uzle jsou volné, ale uzel musí být uvá-
zán na hadici. Další je tesařský uzel, provaz je na jednom kon-
ci pevně přidělán ke stolu, musí být uvázán jen jedním volným 
koncem. A poslední je nejsložitější, úvaz na proudnici. Tady 
většinou bývá nejčastěji chyba, která znamená neplatný po-
kus. Naše děti v Radvanicích dosáhly časů v rozmezí 26-35 s.

Uzle jsou součástí i dalších disciplín, závodu požární vše-
strannosti a útoku CTIF, takže jejich znalost je nutností.

V dubnu pokračujeme v závodním tempu, kdy nemáme 
volný ani jeden víkend. Připravujeme se na okresní kolo nej-
lepším možným způsobem, a to právě absolvováním co nej-
více závodů.

Šedesátky - Malé Svatoňovice

ZPV další zlato - Radvanice

Šedesátky - Malé Svatoňovice
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Hasičský ples pořádá místní sbor každoročně. Pro-
tože u nás není k dispozici vhodný sál (pevně věříme, 
že se ho jednou dočkáme), pořádáme ples v soused-
ních Vlčkovicích. I přes nelibost okolních taxislužeb 
jsme jako každoročně pro naše hosty zajistili dopravu 
tam i zpět zdarma.

Příprava i průběh plesu vyžaduje značnou ener-
gii a zájem členů. Také shánění příspěvků do tombo-
ly vyžaduje aktivitu členů včetně obcházení místních 
ale i okolních firem. Všem, kteří nám přispěli, bychom 
chtěli poděkovat. Dále děkujeme obci za finanční pří-
spěvek na kapelu. Letos jsme bohužel řešili i problém 

s odvoláním kapely, kterou zamlouváme rok dopředu, 
týden před plesem. Za tuto komplikaci se ještě jednou 
našim hostům omlouváme.

Vlastní konání plesu obnáší zajištění pořadatelské 
služby, prodej a vydání tomboly a také obsluhu baru 
a kuchyně. Protože se chceme rok od roku zdokonalo-
vat, tak jsme letos poprvé sami nacvičili i vtipnou scén-
ku místo tradičních tanečních vystoupení.

Děkujeme všem hostům, kteří dorazili, pevně věří-
me, že jste si to užili.

Už tu bylo psáno o každoročním zdokonalování, tak 
proto příští rok v aule SŠIS AHOJ!

Jan Seneta

HASIČSKÝ PLES

Naše čtyři slečny doplnily družstvo dorostenek z SDH Hři-
bojedy, Petr nás reprezentuje v dorostencích jednotlivcích. Do-
rostenci si závod požární všestrannosti, který je jednou z dis-
ciplín okresního kola, neodběhli v září jako mladší a starší, 
ale čekal je až v polovině dubna. Tréninkově jsme vyjeli do 
Rožnova poměřit síly s družstvy ze sousedního náchodského 
okresu. Slečny svou dorosteneckou kategorii vyhrály, starší 
chlapci doběhli také zlatí, stříbro si odvezl Petr. Následující ví-
kend už čekal zmiňovaný okresní ZPV v Radvanicích. Slečny 

už za SDH Hřibojedy opět braly zlato, Petr ve středních doros-
tencích také. V květnu uvidíme, jak dopadnou další disciplí-
ny a jestli z toho bude u Petra postup na krajské kolo, slečny 
v případě postupu našich starších poběží „pouze“ v kategorii 
starší, v dorostenkách by je musel v hřibojedském družstvu 
nahradit někdo další z okresu.

První jarní šedesátky ze seriálu okresního přeborníka v še-
desátkování jsme běželi v Malých Svatoňovicích o velikonoč-
ním víkendu. Z deseti dětí se pět umístilo ve vyhodnocované 
desítce, v mladších chlapcích Vojta na 3. místě, ve starších 
dívkách Nelča na 5. místě, Anička na 9., ve starších chlapcích 
Dominik na 2. a Jakub na 5. místě.

Jedeme znovu na výlet k sousedům do Náchoda, SDH Bě-
loves připravuje soutěž v disciplínách CTIF, v našem okrese 
bohužel kromě okresního kola nemáme možnost tyto disciplí-
ny vyzkoušet.

Květen bude ještě náročnější, každý víkend nás čeká min. 
jedna soutěž, na konci května okresní kolo dorostu a příprav-
ný kemp starších, první červnový víkend okresní kolo hry Pla-
men, pokud se zadaří, v půlce června krajské kolo.

Tak nám držte palce.
Jan Říha, Šárka Medlíková

 Šedesátky - Malé Svatoňovice
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Čarodějnický rej v naší obci započal 30. dubna na hřišti 
za poštou. Svaz žen se postaral o hry pro dětičky a potěšil 
nejednu chuťovou buňku vynikajícími pečenými sladkostmi. 
O naše pohodlí se pilně starali rybáři, kteří zajišťovali ob-
čerstvení i s pitným režimem. Hasiči se postarali o stavbu 
hráně, která se s hromadou roští zdaleka nedá srovnávat. 
Velkou výzvou pro ně však bylo postavit májku, která měla 
přes 16 m. Tohoto úkolu se zhostili jako praví muži a vše 
dopadlo, jak mělo. Jsem velmi rád, že se v obci obnovila 
tradice, která tu byla před více jak 50 lety a budu si přát, aby 
i nadále dlouho vydržela. Nechyběla živá hudba k poslechu 
i tanci. Po zapálení hráně byla pro děti připravena stezka 
odvahy, kterou si velmi užily. Pro ty, kteří tam nebyli, můžu 
jen doporučut…přijďte příští rok.

Jan Vogl

ČARODĚJNICKÝ REJ
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Jak zasadit strom? Jednoduše. Vezmete nářadí, uděláte 
díru, do ní strčíte stromek, přihrnete hlínu a zasazený stromek 
zalijete. V pátek 26. 4. 2019 dopoledne se takto činily naše 
nejmenší děti pod velením paní učitelky Jolany a pana staros-
ty. Dorazili jsme za nimi, když už bylo zasazeno a zrovna zalé-
vali. My totiž každý pátek plaveme (jezdíme na plavecký kurz 
do Hořic) a tak sázeli neplavci. Když jsem viděla ta mrňata 
s kýblíčkama a našeho mladého starostu, jak se činí, přepadla 
mě nostalgická vzpomínka na jiný strom.

Před 25 lety v září mi umřela maminka a já všechny věci po 
ní věnovala jejím sestrám. Jednoho dne, asi měsíc po pohřbu, 
se objevila na chalupě teta. Chtěla se nějak revanšovat a při-
vezla mi stromky. Ovocné. Už nevím, kolik jich bylo. Mrholilo, 
hustě. A já měla v hlavě jedinou myšlenku, že to je zbytečná 
práce. To sázení. Maminka byla jednatelkou místního spolku 
Zahrádkářů a celý život se pokoušela ovocnařit. Jenže na naší 
zahradě máme tak 20 cm hlínu a pak už jen jíl. Když jsme 
s maminkou sázeli stromky, tak se kopala velká díra, do které 
jsme vždy navozili spoustu hlíny z kompostu, aby stromečky 
měly z čeho růst. A stejně postupně zahynuly.

Ten podzimní den nezapomenu. Byla mi zima a sázela 
jsem stromky – jabloně a hrušně. A pak zbyla ta třešeň. Ta-
kový útlý stromek. Kam s ním? Už bylo šero… Tak s myšlen-
kou, že to je stejně k ničemu, jsme tu třešeň zasadili uprostřed 
zahrady v blízkosti chalupy. Ani jsme jí hlínu nepřidali. Stejně 
„chcípne“.

Po 5 letech tam pořád ještě byla. Povyrostla trochu. Ty po-
ctivě zasázené jabloně a hrušně uhynuly. Zimy jsou dlouhé 
a kruté, něco okousali zajíci… Jednou takhle zase na podzim 
se manžel zastavil u třešně a říká jí:“ Jestli příští rok nebudou 
třešně, tak tě vykopu“. To víte, musel ji při sekání objíždět. Dal-
ší rok byly třešně. A strom rostl. Kořeny jsou viditelné – rostou 
v té úzké vrstvě hlíny a zvedají drny. Dnes je třešeň obrovská. 
Když na jaře kvete, lidé z okolí ji obdivují. My jsme si pod třeš-
ní udělali zázemí. Je to „naše“ místo. Když se něco zlého ve 
světě děje, říká manžel, že nejbezpečněji se cítí u nás pod 
třešní. Když potřebujeme něco promyslet, říkáme: “Probere-
me to o víkendu pod třešní!“. Od jara do podzimu. Když jsou 
vedra, schováváme se v jejím stínu. A posloucháme ptactvo. 
Pořídila jsem si dalekohled a pozoruji je. Co jich na té třešni je. 
Upřímně – je mi jedno, jestli budou nebo nebudou třešně. Ten 
strom je prostě nádherný.

Na jaře 2015 jsme na Den Země zasadili na zahradě ma-
teřské školy velkokvětou lípu. Sázeli jsme ji do rohu zahrady. 
Ale pak se pozemek mateřské školy upravoval a lípa teď roste 
u plotu vprostřed zahrady. Zatím to je útlý stromek, ale co my 
víme? Třeba přežije nejen nás a naše děti, které ji sázely. Tře-
ba tam bude ještě za 100 let a nebo i za víc. Třeba z ní bude 
jednou památný strom.

Tak tohle všechno se mi honilo hlavou, když jsem se dívala 
na dětském hřišti na naše zahradníky. Takže, milí spoluobča-
né, zasadit strom je jednoduché. Rozhlédněte se kolem sebe, 
najděte skvělé místo a vyberte stromek. A můžete sázet.

Vaše Mgr. Ivana Mrštíková

JAK ZASADIT STROM
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NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBRAZECH

16. 4. Velikonoční tvoření s rodiči, už tradiční akce mateřské školy

25. 4. Uklízení zahrady, to bývá tradičně kolem data 
Dne Země - poděkování panu J. Mlynářovi za vozík, na 

který děti ten nepořádek (jehličí, šišky a klacíky) nakládaly.

26. 4. Sázení nového vánočního stromečku.

Vycházka za jarem
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Člověk je tvor společenský. Je jeho přirozeností se sdru-
žovat, stýkat se a mluvit s ostatními lidmi. V dnešní rychlé 
době všichni ovládáme moderní komunikační technologie, 
ale přesto raději dáváme přednost osobnímu kontaktu z očí 
do očí. K tomu slouží společenské organizace, které tuto 
možnost nabízejí, společenské organizace, které v naší obci 
fungují překvapivě dobře a kde každý může nalézt spřízněné 
duše se společnými zájmy.

Brigáda na úklid obce byla vyhlášena na sobotu 13. dub-
na. I přes výše uvedená fakta mi její vyhlášení připadalo 
poněkud smělé a nedávala jsem mu přílišnou naději na 
úspěch. Počasí slibně nevypadalo: bylo pošmourno, zima, 
vítr a meteorologové předpovídali déšť či dokonce sníh.

Sraz byl na hřišti v 8 hodin ráno (tak brzy!). Jaké bylo mé 
překvapení, když se lidé začali scházet a účast se vyšplhala 
na několik desítek lidí všeho věku i pohlaví. Dokonce přišla 
na brigádu i hlídací babička se svým vnoučkem.

Začátek byl odstartován černou kávou a chutnými do-
mácími koláči a zákusky, které napekla paní Marta Faitová. 
A byl to dobrý start. Nálada se zvedla, chuť do práce se 
dostavila a kupodivu nechyběl ani humor.

Organizace se ujal pan starosta Jan Vogl. Rozdělili jsme 
se na několik skupin, které se rozešly různými směry sbírat 
odpadky do žlutých pytlů. Děvčata se jimi hned také ozdobi-
la, což jim vcelku slušelo.

Sama nasbírala 15 pytlů
Máme mezi sebou i takovou aktivní členku, která ačkoli 

se nemohla zúčastnit úklidu přímo, předem vysbírala odpad-
ky kolem spojovací silnice na Rýcholku. Takto paní Lída Hru-
bá nasbírala plných 15 pytlů. Patří jí dík a pochvala.

Neuschnou zasázené kytky?
V plánu bylo také osázet betonové květináče podél 

hlavní cesty kytičkami. Sazenice i zahradní substrát den 
předem nakoupily paní Marie Blažková a Marie Rausová, 
auto s přívěsem a řidičem p. Mlynářem zajistil pan starosta.  

Tato děvčata potom kytky zasadila. Nastala starost, kdo 
bude v horkém počasí sazenice zalévat. K naší radosti byl 
zaléváním pověřen pan Hrůša.

Náš pan starosta nejen organizoval, ale šel příkladem, 
plné pytle svážel na přívěsném vozíku na skládku. Myslím, 
že hlavní úspěch této brigády můžeme přičíst jeho elánu, 
erudici a organizačním i komunikačním schopnostem. Nelze 
nezmínit také odpovědný přístup sportovců, hasičů i rybářů, 
kteří měli vzornou účast a neskromně připomenout i lví podíl 
svazu žen. Počasí vyšlo ideálně, nebylo horko a předpověď 
o sněžení se naštěstí nevyplnila, dokonce na nás vykouklo 
sluníčko.

Odměna na závěr
Kolem poledne se skupiny vracely zpět na hřiště, kde 

už na ně za odměnu čekaly další dobroty, které připravila 
naše členka Hana Čížková. Na vařiči bublal gulášek a jako 
předkrm se podávala masová roláda. Hladoví brigádníci byli 
nakrmeni, po guláši přišel vhod lahvový Krakonoš a dobrou 
náladu podpořil hlavně pocit dobře vykonané práce.

Marie Rausová

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE

Poznámka:
Této akce jsem se také účastnila a ráda bych doda-

la, že to bylo příjemně strávené dopoledne v přítomnosti 
milých lidí. Pro mě to byla více společenská než pracov-
ní akce a myslím, že podobně to vnímala většina z nás. 
Procházeli jsme obcí, povídali si a jen tak mimochodem 
jsme společně nasbírali více jak 600 kg odpadků! I když 
tato akce byla hlavně o úklidu, musím na tomto místě 
pochválit členky svazu žen za výborné občerstvení, kte-
ré pro všechny přichystaly. Nejenže odstartovalo dobrou 
náladu a chuť do úklidu, ale také celou akci příjemně 
zakončilo. Myslím, že nebudu mluvit jen sama za sebe – 
dámy děkujeme, bylo to výborné!

Blanka Seidlová
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POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ
SKUPINY PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ

O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečují-
cí o člověka s demencí jsou jednou z forem podpory 
v této náročné životní situaci. Setkání rodinným peču-
jícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou 
řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demen-
cí, jak pečovat o něj i o sebe, dále mohou účastníci 
získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou 
setkání bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých 
zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem po-
stiženým demencí.

Svépomocnou skupinu vedou vždy 2 zkušené pra-
covnice střediska Diakonie Dvůr Králové n. L., které 
mají nejrůznější informace z oblasti péče o člověka 
s demencí.

Setkání probíhají od 17:00 hod. ve společenské 
místnosti v sídle střediska Diakonie ČCE. Obvykle tr-
vají dvě hodiny.

Termíny: 11. 6. 2019
10. 9. 2019
12. 11. 2019

Pokud chcete setkání navštívit a ještě jste se ho 
neúčastnili, kontaktujte prosím sociální pracovnici 
střediska Diakonie ČCE Lenku Trochimovič (na tele-
fonu 499 621 094, či e-mailem trochimovic.dk@diako-
nie.cz), která Vám sdělí podrobnosti.

VYŠETŘENÍ PAMĚTI V DIAKONII VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.
Ovlivňuje selhávání paměti zásadním způsobem Vaše každodenní ak-

tivity? Zapomínáte nedávné události a jména? Obtížněji se rozhodujete? 
Nebo dokonce nemůžete nalézt známou cestu domů?

Pokud jste s uvedenými problémy nenavštívili svého lékaře, můžete vy-
užít konzultaci a orientační vyšetření paměti, které provádíme ve středisku 
Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem v rámci projektu České alzhei-
merovské společnosti Dny paměti.

Vyšetření paměti je pro zájemce zdarma a provádí jej zdravotní sestra 
Vladimíra Derdová, která v Diakonii pracuje a je k tomuto testování odbor-
ně proškolena. Po vyšetření Vám může být předán kontakt na odbornou 
lékařskou pomoc.
Na konzultaci a vyšetření paměti je třeba se objednat.
Kontakt:
Mobil 724 230 270 nebo pevná linka 499 621 094
e-mail: dvur.kralove@diakonie.cz
Nebojte se, pokud Vás tato oblast trápí, můžeme Vám pomoci.
Adresa: nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n. L.

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

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

Určeno pro místní občany a firmy.

CO TAKÉ MŮŽETE VYŘÍDIT NA NAŠEM ÚŘADĚ
VIDIMACE A LEGALIZACE

Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo 
kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem. Pro 
ověření pouze podpisu se používá legalizace.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost 
údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad 
s právními předpisy. Ten, kdo provádí vidimaci, za obsah 
listiny neodpovídá. Vidimace se na vidimované listině vy-
značí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Na OU Choustníkovo Hradiště provádíme vidimace 
a legalizace:

• cena za ověřování listin je 30,– Kč/stránku
• cena za ověření podpisu je 30,– Kč

CZECH POINT – INFORMACE
Smyslem Czech POINTU je umožnit občanovi získat 

na jednom místě, a na počkání, více požadovaných infor-
mací, nebo lépe řečeno dokladů.

Dokladů proto, že požadované výstupy z informačních 
databází jsou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou. To 
znamená, že dosavadní informativní výtisk, např. údajů 
o firmě z obchodního rejstříku, získává certifikovaným 
výdajem z databáze a ověřovací doložkou úřadu, váhu 
dokladu.
VÝPISY JE MOŽNO ZÍSKAT:

• z Katastru nemovitostí
• z Obchodního rejstříku
• z Živnostenského rejstříku
• z Rejstříku trestů (RT)
• z Centrálního registru řidičů - výpis bodového hod-

nocení osoby
SPRÁVNÍ POPLATEK:

Za výdej první stránky každého výpisu zaplatí žadatel 
100,– Kč, za každou další započatou stránku 50,– Kč. Vý-
jimkou je výpis z Rejstříku trestů, kde poplatek činí 50.- Kč 
za výpis.

Platí se hotově ověřovací úřednici, před vydáním po-
žadovaného dokumentu.
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Po 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 17:00
přítomen pan starosta,
(každý lichý týden 15:00 – 17:00 
přítomen p. Macháček)
Čt 8:00 – 16:00
(každý sudý týden 18:00 – 20:00 
přítomen p. Macháček)
Pá 8:00 – 14:00

Telefonní čísla na OÚ
Starosta: 724 525 035
(starosta@choustnikovohradiste.cz)
Místostarosta Z. Šmíd: 603 271 833
Místostarosta J. Macháček: 777 619 436
Účetní: 723 937 123
Sekretářka: 499 692 942
(obec@choustnikovohradiste.cz)

Březen:
Místní poplatek za psy 100 Kč
Květen:
Polovina místního poplatku 
za odpady 320 Kč
Možnost platby celého poplatku.
Chalupáři platí poplatek na 
celý rok 640 Kč

Červen:
Vodné 1.pol. roku 2019
Stav vodoměrů hlásí občané.
Říjen:
Polovina místního poplatku
za odpady 320 Kč
Listopad:
Vodné 2. pol. roku 2019
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

TERMÍNY SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2019

Leden 3. 17. 31.
Únor 14. 28.
Březen 14. 28.
Duben 11. 25.
Květen 9. 23.
Červen 6. 20.

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

NEBUĎTE LHOSTEJNÍ
V poslední době se hodně mluví o týrání zvířat. Na konci 

ledna padl průlomový rozsudek u Okresního soudu v Děčíně. 
Soudkyně Vladimíra Kodatová poslala do vězení na 21 mě-
síců tyrana O. H. za to, že pobodal, pořezal a zmlátil svého 
psa, sotva odrostlé štěně křížence labradora Ronyho. Pejsek 
naštěstí odporný čin přežil, ale následky si bohužel ponese 
celý život. Přežil, protože nebyl někomu lhostejný. V součas-
né době je pes u nových majitelů a má se zaslouženě dobře.

Doufám, že se dočkáme více takových rozsudků pro lidi, 
kteří snad ani lidmi nejsou a dokáží zvířata, která jsou na nich 
zcela závislá přivést na pokraj smrti a bohužel často i zcela 
zahubit.

Prosím nebuďte lhostejní a neváhejte se zastat zvířete, 
které potřebuje pomoc. Jestliže budete hlásit týrání nebo i po-
dezření na týrání, můžete tím zachránit život a je jedno jestli 
jde o psa kočku nebo třeba ovci.

Obrátit se můžete na krajskou veterinární správu nebo 
krajský či obecní úřad s rozšířenou působností – odbor život-
ního prostředí.

Další institucí, kde se snaží pomáhat je Liga na ochranu 
zvířat ČR (lozcr.eu)

Jen krátce co je dle zákona považováno za týrání:
- nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému 

stavu
- omezovat výživu zvířete, včetně napájení
- omezovat pohyb, chovat zvířata v nevhodných podmín-

kách
- způsobovat zvířeti jakoukoli bolest a stres
- používat k vázání zvířete prostředky, které způsobují utr-

pení
- cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti
- opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit nebo ho vyhnat
- nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře
Pes zavřený v kotci jen s minimem pohybu mimo něj, kr-

mený zbytky ze stolu, bez možnosti schovat se v zimě před 
mrazem a v létě před sluncem je týraný stejně tak jako pes 
uvázaný na řetězu! Pes vyhozený na ulici je týraný!

I usmrcování zvířat určených k porážce se řídí zákonem 
na ochranu zvířat proti týrání!

Na závěr si dovolím použít citát Leonarda da Vinciho
„Přijde čas, kdy zločin spáchaný na zvířeti bude trestán 

stejně jako zločin spáchaný na člověku“
Lucie Kreislová

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

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

PLATBY V ROCE 2019

PRACOVNÍ DOBA OÚ

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

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

POŠTA PARTNER CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ


