
ON	Choustníkova	Hradiště		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												1

vychází 14. října 2019          číslo 4/2019

OBECNÍ NOVINY

CHOUSTNÍKOVA
HRADIŠTĚ

www.choustnikovohradiste.cz

Vážení	spoluobčané,
o	postupné	údržbě	objektů	v	obci	vás	

průběžně	informuji	a	těší	mě	vaše	pozi-
tivní	odezva.	Po	údržbě	spojené	s	čás-
tečnou	opravou	střech	na	budově	kultur-
ního	 sálu	 č.p.	 79,	 na	 stodole	 za	 kultur-
ním	sálem,	objektu	vodojemu	u	Müllerů,	
probíhá	 nyní	 úprava	 na	 budově	 Obec-
ního	 úřadu.	Bude	 opravena	 věžička	 na	
levé	části	budovy	a	obnoven	obecní	erb	
na	čelním	štítu.	Při	opravách	a	údržbách	
se	nezapomnělo	ani	na	opravy	a	nejnut-
nější	výspravy	místních	komunikací.	 In-
spirovali	 jsme	 se	 v	 sousedních	 obcích,	
kde	využívají	metodu	„Patchmatic“,	která	
nás	 velice	 zaujala	 a	 určitě	 nezklamala.	
Opravili	 jsme	 tak	 komunikaci	 ve	 středu	
obce,	 problematický	 nájezd	 za	 budovy	
kulturního	sálu	a	větší	oprava	proběhla	
na	komunikaci	 „k	Francom“.	V	průběhu	
oprav	se	také	vybudovala	výhybna	mezi	
sady	cestou	na	Ferdinandov.	I	touto	for-
mou	bych	chtěl	poděkovat	 fi	rmě	Martin	
Sieger,	která	byla	při	opravě	nápomoc-
na	a	připravovala	podklad	pro	aplikovaný	

nástřik.	V	příštím	roce	nás	čeká	oprava	
povrchu	cest	v	Gruntě,	v	Zátiší	a	k	ma-
teřské	škole.

Také	 výstavba	 workoutového	 hřiště	
je	v	plném	proudu.	Pokračujeme	v	 rea-
lizaci	sportovního	a	odpočinkového	pro-
středí	a	do	konce	záři	proběhne	ukotvení	
hlavních	 cvičebních	 komponentů	 s	mo-
biliářem.	V	průběhu	listopadového	měsí-
ce	dojde	k	výsadbě	klidové	části	a	ozele-
nění	sportovního	prostranství.	Pomyslná	
třešinka	na	dortu	přibyde	v	květnu,	kdy	
proběhne	 výstavba	 srubového	 altánu.	
Tento	projekt	se	uskutečňuje	díky	Králo-
vehradeckému	kraji,	od	kterého	jsme	na	
výstavbu	obdrželi	fi	nanční	dotaci	z	fondu	
19POV11,	která	činí	286	000,–	Kč	z	cel-
kové	vysoutěžené	částky	633	701,20	Kč.	
Děkujeme.

Během	 dvou	 víkendů	 místní	 hasi-
či	 provedli	 na	 vybraných	 komunikacích	
ořez	 větví,	 které	 zasahovaly	 do	 vozov-
ky.	Pomocnou	ruku	podal	i	Martin	Siegr,	
který	pomáhal	oba	dva	víkendy	a	zcela	
zdarma	 zprostředkoval	 odvoz	 větví	 na	

skládku.	Domnívám	se,	že	na	dotčených	
komunikacích	 se	 nyní	 bude	 jezdit	 lépe	
a	bezpečněji.	Je	řada	dalších	míst,	kte-
ré	by	si	tuto	úpravu	zasloužily	také,	ale	ty	
se	budou	realizovat	v	příštím	roce.	Chtěl	
bych	 všem	 zúčastněným	 poděkovat	 za	
dobře	 odvedenou	 práci	 a	 jejich	 ochotu	
pomoci	obci	ve	svém	volném	čase.

Mnozí	jste	také	jistě	zaznamenali	ně-
které	změny	ve	vedení	obce.	Pan	Jaro-
slav	Macháček	 odstoupil	 z	 funkce	mís-
tostarosty,	čímž	zanikla	také	jeho	pozice	
radního.	Na	jednání	obecního	zastupitel-
stva,	 byl	 novým	 místostarostou	 zvolen	
pan	Zdeněk	Seidl	a	uvolněné	místo	rad-
ního	obsadil	pan	Jiří	Popov.	Děkuji	 tím-
to	předešlému	složení	rady	za	dosavad-
ní	 činnost	a	 věřím,	 že	v	novém	složení	
posuneme	naši	obec	zase	o	kousek	dál.

Ještě	 bych	 vás	 chtěl	 upozornit,	 že	
začátkem	měsíce	listopad	bude	probíhat	
stejně	jako	v	minulém	roce	odečet	vodo-
měrů.	Prosím	o	vaši	shovívavost	a	nápo-
moc.	Děkuji.

Jan Vogl

slovo starosty obce choustníkovo hradiště

V	 letošním	 roce	 jsem	 se	 podrobněji	 za-
měřil	 na	bilanci	a	 funkčnost	 systému	komu-
nálního	odpadu.	Pravidelně	jsem	jezdil	se	za-
městnanci	 technických	 služeb	 se	 svozovým	
vozem	a	kontroloval	obsah	popelnic	a	množ-
ství	směsného	odpadu.	Po	výjezdech	byli	ně-
kteří	z	vás	pokáráni	a	upozorněni	na	nevyho-
vující	způsob	třídění,	či	nepořádek	kolem	po-
pelnic.	 Zaměstnanci	 svozových	 společností	
nejsou	povinni	uklízet	odpad	kolem	nádob	na	
směsný	odpad!	Musím	konstatovat,	že	větši-
na	 pokáraných	 učinila	 nápravu,	 ale	 i	 přesto	
se	našli	 tací,	 kteří	 upozornění	 nedbali.	Pro-
to,	když	jsem	při	poslední	kontrolní	jízdě	zjis-
til,	že	obsah	některých	popelnic	tvoří	ve	vel-
ké	míře	bioodpad	či	plasty,	nebyla	daná	po-
pelnice	vyvezena.	Více	překvapivým	poznat-
kem	pro	mě	však	byly	popelnice	poloprázd-
né,	 či	 nepřipravené	 k	 odvozu.	 Celkové	 ná-

klady	obce	za	svoz	komunálního	odpadu	se	
odvíjí	hlavně	podle	hmotnosti	odpadu	a	po-
čtu	svozů.	Jestliže	týdenní	svoz	není	bezpro-
středně	nutný,	mohli	bychom	snížit	počet	svo-
zů	a	tím	by	se	mohl	snížit	poplatek	za	komu-
nální	 odpad	z	640	Kč	na	550	Kč	 za	 rok	na	
občana.	Nevidím	důvod,	proč	by	měl	občan,	
který	umí	třídit	odpad	a	nenaplní	popelnici	za	
týden,	platit	víc	za	občana,	který	odpad	ne-
třídí	a	popelnice	mu	na	týden	nestačí.	Navíc	
občané,	kteří	třídí	odpad	a	využívají	sběrné-
ho	systému	v	obci,	mají	možnost	 ještě	část	
peněz	ušetřit.

Po	tomto	zjištění	jsem	se	rozhodl,	že	za-
stupitelstvu	přednesu	návrh	o	snížení	počtu	
svozů	komunálního	odpadu	z	týdenních	svo-
zů	na	svozy	 jednou	za	čtrnáct	dní	 spolu	se	
snížením	poplatku	za	komunální	odpad.

Jan Vogl

NÁvrh Na Svoz komuNÁlNího oDpaDu pro rok 2020

Rádi	bychom	Vám	
sdělili,	 že	 každou	
neděli	 v	 18:00	
hod.	 je	 slouže-
na	 mše	 svatá	
v	kostele	Povýše-
ní	 svatého	 Kříže	
v	 Choustníkově	
Hradišti.	 Budeme	
rádi,	když	přijdete	
a	budete	s	námi…

pozvÁNka
Do hraDištSkÉho koStela
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Z jednání rady obce choustníkovo hradiště
Vážení	spoluobčané,

v	 období	 od	 vydání	 minulého	 čísla	
obecních	 novin	 se	 rada	 obce	 sešla	 na	
oficiálním	 jednání	dvakrát,	a	 to	v	 termí-
nech	4.	7.	2019	a	14.	8.	2019.	Rád	bych	
Vás	 opět	 informoval	 o	 významnějších	
bodech	 jednání.	 Na	 úvod	 musím	 říci,	
že	 poklidná	 jednání	 nás	 pravděpodob-
ně	opustila	a	nyní	se	již	začínají	projevo-
vat	odlišné	názory	na	řadu	věcí	každé-
ho	z	nás.	Je	však	důležité	si	uvědomit,	
že	právě	to	je	smyslem	kolektivního	roz-
hodování,	kdy	vždy	ve	svobodném	hla-
sování	zvítězí	názor	většiny,	bez	ohledu	
na	to,	zda	má	daná	většina	pravdu.	Prav-
da	je	ovšem	většinou	pouze	subjektivní	
a	objektivně	ji	lze	málokdy	nalézt.

Při	zasedání	dne	4.	7.	2019	jsme	po	
obligátní	kontrole	usnesení	z	předchozí	
schůze	 projednali	 radostné	 rozpočtové	
opatření,	které	spočívalo	v	navýšení	pří-
jmů	obecního	rozpočtu	o	získanou	dota-
ci	z	Královéhradeckého	kraje	na	výstav-
bu	workoutového	 hřiště	 a	 o	 dotaci	 rov-
něž	 z	 Královéhradeckého	 kraje	 na	 po-
řízení	projektu	„Posílení	zdrojů	a	zefek-
tivnění	 funkce	 vodovodu	 Choustníko-
vo	Hradiště“.	Příjmy	obce	se	tak	zvýšily	
o	361.000	Kč.	Na	této	schůzi	 jsme	pro-
jednávali	 žádost	o	dar	na	domovní	čis-
tírnu	odpadních	vod	a	 žádost	o	drobný	
finanční	 příspěvek	 pro	 Hospic	 Anežky	
České.	 Oba	 výdaje	 byly	 schváleny.	 Na	
základě	dalšího	usnesení	rady	obce	bu-
dou,	resp.	byly	pořízeny	sety	zahradních	
stolů	s	lavicemi,	které	budou	určeny	ze-
jména	pro	veřejné	akce	obce.	Rada	se	
také	usnesla	na	 investici	do	opravy	po-
škozeného	křížku	sv.	Panny	Marie.	Část	
této	 investice	 bude	 hrazena	 z	 pojistné-
ho	 plnění.	 Došlo	 k	 navýšení	 počtu	 za-
městnanců	obce	o	 jedno	pracovní	mís-
to,	 které	 obsadil	 uchazeč	 o	 zaměstná-
ní.	Jednalo	se	také	o	dalším	dovybave-
ní	JSDH.	Hasiči	ze	svých	prostředků	za-
koupili	elektrické	kalové	čerpadlo	v	hod-
notě	cca	7.000	Kč.	Pro	použití	v	místech,	
kde	 není	 k	 dispozici	 elektrický	 proud,	
obec	zakoupí	elektrocentrálu.	Dále	jsme	
uznali	za	vhodné	zakoupit	rovněž	výkon-
nější	 benzínové	 čerpadlo.	 Oba	 nákupy	

jsme	odsouhlasili	 jednomyslně.	Posled-
ním	významnějším	bodem	 jednání	bylo	
také	 časté	 téma,	 výstavba	 skladovací-
ho	zastřešeného	prostoru,	který	by	do-
časně	posloužil	i	jako	úkryt	pro	hasičské	
vozidlo.	Opět	jsme	projednávali	možnos-
ti	výstavby,	definitivní	verdikt	však	ještě	
nepadl.

Na	jednání	dne	14.	8.	2019	jsme	nej-
prve	 projednávali	 změnu	 dodavatele	
elektrické	energie	pro	většinu	odběrných	
míst	 vlastněných	obcí.	Usnesli	 jsme	 se	
na	 uzavření	 nové	 smlouvy	 se	 společ-
ností	 VEMEX	 energie.	 Tento	 den	 jsme	
také	 projednávali	 používání	 některých	
vyhotovených	 vzorů	 smluv,	 a	 to	 doho-
du	o	členství	v	jednotce	sboru	dobrovol-
ných	hasičů,	jejíž	používání	bylo	schvá-
leno	 a	 dále	 vzor	 smlouvy	 o	 dílo.	 Dále	
jsme	 schválili	 znění	 konkrétních	 smluv	
s	 dodavatelem	 na	 opravy	 střech	 obec-
ních	budov.	Následně	 jsme	se	 věnova-
li	Svazu	žen,	který	nás	obdařil	několika	
žádostmi.	První	se	týká	plánování	výle-
tu,	který	bude	Svaz	žen	pořádat	pro	ob-
čany	obce.	Na	tento	výlet	 jsme	schváli-
li	poskytnutí	finančních	prostředků	na	pl-
nou	úhradu	faktury	za	autobusovou	do-
pravu,	a	 to	nad	rámec	dříve	přislíbené-
ho	finančního	limitu,	neboť	tato	akce	má	
mnohem	širší	dopad	než	pouze	na	ten-
to	spolek.	Dále	jsme	byli	požádáni	o	po-
skytnutí	 prostoru,	 na	 pořádání	 pravi-
delných	 schůzek.	K	 tomuto	 účelu	 obec	
bezplatně	 (stejně	 jako	 ostatním	 míst-
ním	 spolkům)	 poskytne	 Svazu	 žen	 bý-
valou	 ordinaci	 ve	 zdravotním	 středisku,	
která	nemá	momentálně	jiné	využití.	Po-
slední	žádost	Svazu	žen	se	týkala	uvol-
nění	finančních	prostředků	z	alokované-
ho	 limitu	 na	 účast	 na	 srazu	 svazů	 žen	
z	 celé	České	 republiky.	 Tyto	 přislíbené	
prostředky	 jsme	 samozřejmě	 nemohli	
neschválit.	 Následně	 jsme	 projednávali	
podrobnosti	 adventního	 koncertu	 pořá-
daného	naší	obcí.	O	tomto	koncertu	se	
dočtete	v	jiném	článku.	Potom	následo-
valy	dva	poměrně	konfliktní	body,	ačko-
liv	jsme	to	předem	příliš	nepřepokládali.	
Nejprve	se	radní	pan	Zdeněk	Seidl	při-
hlásil	o	slovo	ve	věci	 jednání	s	městem	

Dvorem	Králové	nad	Labem	o	radarech	
v	obci.	Ačkoliv	se	neformálně	rada	obce	
vyjádřila	dříve	v	 jiném	směru,	při	 tomto	
jednání	 značně	 svůj	 názor	 k	 údivu	mě	
i	pana	Seidla	změnila.	Vzhledem	k	tomu,	
že	stále	ještě	věřím,	či	doufám	v	jedná-
ní	o	tomto	bodu,	nebudu	se	o	něm	v	tuto	
chvíli	rozepisovat	a	ponechám	to	na	ně-
který	příští	článek.	Následně	se	projed-
nával	bod,	který	jsem	k	zařazení	na	pro-
gram	jednání	rady	obce	navrhnul	já,	a	to	
navrácení	se	k	jednání	o	plánované	změ-
ně	územního	plánu	v	zóně	pro	bytovou	
výstavbu	„Z9“.	Jak	pravděpodobně	mno-
zí	 z	 čtenářů	 ví,	 tato	 zóna	 není	 žádnou	
novinkou	a	byla	navržena	již	v	původním	
územním	plánu	z	roku	2009.	Toto	téma	
je	však	obsáhlejší,	proto	jsem	se	rozho-
dl	o	něm	napsat	samostatný	článek,	kde	
uvedu	úvahy,	které	mě	vedou	ke	změně	
názoru.	Před	koncem	schůze	jsme	dále	
ještě	schválili	provedení	revize	obecních	
mostů,	mostků	a	propustí	odbornou	fir-
mou,	 abychom	 měli	 představu	 o	 jejich	
technickém	stavu	a	schválili	jsme	proná-
jem	 části	 obecního	 pozemku	 na	 zákla-
dě	 individuální	 žádosti.	Dále	 jsem	 radu	
obce	 informoval	 o	 jednání	 ve	 věci	 dří-
ve	 zamýšlené	 směny	 pozemků	na	Fer-
dinandově.	Jedná	se	o	zájem	obce	zís-
kat	 do	 vlastnictví	 pozemek,	 na	 kterém	
se	nachází	odvodňovací	zařízení	(rozu-
mějte	příkop)	podél	části	obecní	komuni-
kace.	Vlastnictví	tohoto	příkopu	by	nám	
dalo	větší	prostor	pro	plánovanou	rekon-
strukci	této	komunikace,	nicméně	se	ne-
můžeme	 shodnout	 na	 tom,	 jakou	 ces-
tou	se	vydat.	Část	radních	i	přes	původ-
ní	 neformální	 proklamace	 nyní	 zastává	
stanovisko	vydat	se	cestou	pro	obec	dle	
mého	názoru	nevýhodné	směny	pozem-
ků,	 která	se	spíše	než	uvážlivému	kro-
ku,	 v	mých	 očích	 podobá	 socialistické-
mu	 smýšlení	 přístupu	 ke	 krajině.	 Z	 dů-
vodu	 těchto	 rozporů	 jsem	 připravil	 ná-
vrh	tohoto	bodu	k	projednání	zastupitel-
stvem	obce,	které	musí	mít	v	tomto	bodu	
konečné	slovo.	O	výsledcích	tohoto	jed-
nání	budu	zcela	nepochybně	informovat	
v	dalším	čísle	obecního	periodika.

Jaroslav Macháček

Při	údržbových	pracích	se	stále	snažím	pokrýt	všestran-
né	pracovní	úkoly	našimi	obecními	pomocníky,	kteří	se	starají	
o	obecní	majetek	a	zeleň.	Ačkoliv	mám	pracovní	tým,	který	se	
stará	o	údržbu	zeleně	a	se	kterým	jsem	velice	spokojen,	po-
třeba	prací	stále	převyšuje	kapacitní	limity.	Na	odborné	práce	
najímáme	živnostníka,	který	má	požadovanou	znalost	a	odvá-
dí	kvalitní	výsledky.	Můžete	to	pozorovat	například	na	vstup-
ních	dveřích	do	kulturního	domu	č.p.	79.	I	přesto	je	prací	na	
obecním	majetku	spousta	a	zatížení	obecního	rozpočtu	nedo-
voluje	uvolnit	tolik	finančních	prostředků,	kolik	bych	si	pro	vý-
kon	těchto	prací	představoval.	Z	tohoto	důvodu	jsem	se	roz-

hodl	využít	nabídky	pracovního	úřadu,	který	nabízí	zaměstnat	
dlouhodobě	nezaměstnané	občany.	Při	pohovorech	s	případ-
nými	zájemci	o	pracovní	pozici	uklízeč	veřejných	prostranství	
jsem	se	setkal	s	velice	zajímavými	lidmi.	Nakonec	jsem	ale	byl	
rád,	že	se	dostavil	i	jeden	zájemce	z	Kohoutova,	který	u	nás	
prozatím	nastoupil	 na	hledanou	pracovní	 pozici.	Musím	 říct,	
že	obavy	vystřídala	spokojenost	a	nyní	považuji	své	rozhod-
nutí	za	správné.	Dohodli	jsme	se,	že	bude	na	obci	pracovat	do	
konce	listopadu	a	vypomůže	ještě	s	úklidem	spadaného	listí.	
Doufám,	že	i	on	u	nás	je	a	bude	spokojen.	Výsledky	jeho	prá-
ce	jsou	již	rozhodně	patrné	na	dětském	hřišti,	či	v	pergole	na	
sportovním	hřišti. Jan Vogl

obecní Zaměstnanec
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Vážení	spoluobčané,
dne	11.	9.	2019	jsem	se	rozhodl	vzdát	se	funkce	místosta-

rosty	obce.	Jelikož	je	mi	jasné,	že	budou	kolovat	různé,	více	či	
méně	pravdivé	zvěsti	o	důvodu	mého	kroku,	rozhodl	jsem	se	
vás	o	těchto	důvodech	stručně	informovat	ze	svého	pohledu.	
Všem	zastupitelům	obce	jsem	poslal	obsáhlý	dopis,	ve	kterém	
jsem	se	o	těchto	důvodech	více	rozepsal.

Nejméně	dvakrát	mi	bylo	ze	strany	některých	představitelů	
obce	vyčítáno,	že	dané	funkci	nevěnuji	dostatek	času.	Když	to	
bylo	poprvé,	musel	jsem	uznat,	že	je	to	pravda.	Proto	jsem	si	
určil	konkrétní	hodiny	v	týdnu,	kdy	budu	přítomen	na	obecním	
úřadě	a	budu	tam	k	dispozici	občanům	a	vykonávat	další	po-
třebnou	činnost.	Tyto	hodiny	jsem	povětšinou	striktně	dodržo-
val.	I	přesto	to	nebylo	dost.	Již	dříve	jsem	zvažoval	odstoupení	
z	této	funkce,	ale	domníval	jsem	se,	že	mohu	být	obci	i	tak	vel-
mi	přínosný,	zejména	proto,	že	mám	značnou	administrativní	
praxi	a	přiléhavé	vzdělání.	Demisi	jsem	projednával	s	ostatní-
mi	zastupiteli	zvolenými	za	stranu	Alternativa	pro	Hradiště.	Ti	
mě	požádali,	abych	ve	funkci	vydržel.

I	když	jsem,	podle	mého	názoru,	místostarostování	věnoval	
značnou	část	mého	volného	času,	nebylo	toto	kvitováno	a	ne-
dostatek	mého	výkonu	byl	projednán	i	na	schůzi	zastupitelstva	
obce.	Záhy	poté	jsem	z	funkce	skutečně	odstoupil.

Je	pravdou,	že	volného	času	nemám	nadbytek.	Jsem	otec	
čtyř	 dětí,	 pracuji	 v	 Hradci	 Králové,	 mám	malé	 hospodářství	
a	stále	studuji	vysokou	školu.	Práci	pro	obec	jsem	však	věno-
val	značnou	část	zbývajícího	volného	času	a	rovněž	poměrně	
hodně	času	v	zaměstnání.	Zúčastnil	jsem	se	několika	jednání,	
připravil	některé	potřebné	smlouvy	a	jiné	písemnosti	a	snažil	
se	vymýšlet	projekty,	které	by	naši	obec	posunuly	dále.

Bohužel	 v	 poslední	 době	 jsem	nabyl	 pocitu,	 že	 tato	 prá-
ce	nemá	ani	valný	smysl.	Původně	jsem	chtěl	napsat,	že	jsem	
nebyl	 schopen	žádnou	myšlenku	uplatnit	 přes	odpor	většiny	

v	radě,	a	to	 i	bez	věcné	diskuze.	To	by	však	bylo	trochu	ne-
spravedlivé.	Z	počátku	se	mi	zdálo,	že	jednání	rady	obce	jsou	
věcná,	bohužel	bych	řekl,	že	se	to	postupem	času	horšilo.	Po-
slední	 schůze,	 které	 jsem	se	 zúčastnil,	 byla	 naopak	 značně	
odrazující.	Proto	mi	chyběla	potřebná	síla	a	přišlo	mi	nesmy-
slné	upřednostňovat	tuto	činnost	před	ostatní	osobní	zájmy.

Tím	však	nechci	říci,	že	jsem	rezignoval	na	práci	pro	obec	
a	její	občany	úplně.	Budu	nadále	velmi	aktivním	zastupitelem,	
který	se	zajímá	a	zapojuje	do	rozhodovací	činnosti	v	obci	a	na-
dále	se	budu	pokoušet	rovnat	některé	chybné	postupy	při	fun-
gování	naší	obce.	Rovněž	budu	apelovat	na	ostatní	zastupite-
le,	aby	trvali	na	tom,	aby	se	z	naší	obce	stal	vzor	otevřenos-
ti	a	transparentnosti.

Omlouvám	se	vám	všem,	které	jsem	tímto	krokem	zklamal,	
ale	věřte,	že	to	tak	bude	lepší.	Další	vývoj	bude	nyní	věcí	dal-
ší	diskuze	na	půdě	zastupitelstva	obce.	V	době	vydání	těchto	
novin	již	pravděpodobně	bude	situace	vyřešena,	nyní,	při	psa-
ní	tohoto	textu	však	konkrétní	řešení	na	stole	není.

Jaroslav Macháček

oDStoupeNí míStoStaroStY obce

Rozloučení s panem Mgr. Janem Láskou
Dne 22. září nás zastihla smutná zpráva, že zemřel pan Mgr. Jan Láska, který se zde sice 

nenarodil, ale nalezl tu druhý domov a měl tuto obec a její obyvatele velmi rád.
 

Jan Láska se narodil 28. 8. 1927 v Kostomlatech pod Milešovkou v české rodině. Měl tři 
sourozence, bratra a dvě sestry. Tehdy se jednalo o území se smíšeným německo-českým
osídlením. 8. 10. 1938 po odstoupení tzv. Sudet Německu byl nucen spolu se svou rodinou 
opustit své rodiště a odejít do českého vnitrozemí. Na tyto události vzpomínal s velkým
pohnutím a na své rodné Kostomlaty nezapomněl po celý život.

V letech 1942-1946 vystudoval Učitelský ústav v Chrudimi. V r. 1946 se již jako mladý učitel 
vrátil do Kostomlat učit na obecné škole. Přišel však únor 1948 a on byl znovu nucen z poli-
tických důvodů Kostomlaty opustit. V r. 1958 nastoupil spolu se svou tehdejší manželkou na 
učitelské místo ve Velké Bukovině a Choustníkově Hradišti.

V r. 1965 stál u zrodu Speciální internátní logopedické školy v Choustníkově Hradišti. 
Stal se prvním ředitelem tohoto zařízení. Z původní dvoutřídky se postupně stala čtyřtřídní 
škola, kterou prošlo značné množství dětí z celého našeho kraje. Význam této školy bezpo-
chyby přesáhl regionální úroveň. Pan Láska byl jmenován krajským logopedem, podílel se 
na odborné přípravě dalších učitelů-logopedů, jakož i na organizaci sítě logopedických tříd 
v mateřských školách. Při škole vznikla pravidelná logopedická poradna. V čele logopedické 
školy v Choustníkově Hradišti stál Jan Láska až do svého odchodu do důchodu v r. 1989. 
Následně zde působil až do r. 2002 jako odborný konzultant a garant ve Speciálně peda-
gogickém centru pro oblast Východočeského kraje.

Po r. 1989 se stal pan Jan Láska spolu se svou manželkou Marií Láskovou organizátorem kulturního dění v naší obci. To se projevilo 
především v jejich péči o místní kostel. Od počátku 90. let stáli u organizace koncertů v tomto kostele, kterých zde do dneška proběhlo 
již 27. Jeho velkou zálibou se stala hra na varhany. Také rád cestoval a objevoval krásy naší vlasti. Magistr Láska byl členem obecního 
zastupitelstva naší obce a stal se jedním z iniciátorů vydávání obecního zpravodaje.

V roce 2013 mu bylo uděleno Čestné občanství obce Choustníkovo Hradiště.
V jeho osobě odchází dobrý člověk, z našich vzpomínek však nikdy neodejde.

nákup poZemků pro budoucí roZvoj obce
Vlastníte-li	pozemek,	který	již	nevyužíváte	nebo	který	chce-
te	zpeněžit,	nabídněte	ho	obci	Choustníkovo	Hradiště.	Vo-
lejte	na	tel.:	499	692	942,	pište	na	mail	obec@choustnikovo-
hradiste.cz,	nebo	se	zastavte	na	obecním	úřadě.

Za Obecní úřad v Choustníkově Hradišti
MUDr. Jiří Záplata

PODĚKOVÁNÍ:
Chtěli	bychom	poděkovat	OÚ	za	pomoc	a	fi	nanční
příspěvek	při	výstavbě	ČOV.

Křížkovi, čp.74
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Vážení	spoluobčané,
tímto	článkem,	bych	Vám	chtěl	 trochu	představit	naší	

jednotku,	jejímž	zřizovatelem	je	Obec	Choustníkovo	Hra-
diště.

Každý	 člen	 v	 jednotce	 je	 proškolen	 veliteli	 jednotky	
a	také	se	účastní	kurzů	ve	školicích	střediscích	(UHŠ	Bílé	
Poličany,	 UHŠ	 Velké	 Poříčí),	 na	 služebnách	 HZS	 kraje	
(PS	Dvůr	Králové,	PS	Trutnov)	a	dalšího	výcviku	v	okol-
ních	jednotkách	např.	JSDH	Hajnice,	Kuks.

Členové	se	scházejí	 pravidelně	 každý	 lichý	pátek	od	
18.00	hod.	v	hasičárně	na	odbornou	přípravu,	jak	v	čas-
ti	teoretické,	tak	praktické,	dle	osnov	GŘHZS.	Dle	potřeb	
technické	služby	také	na	údržbě	vozidel,	strojů	a	armatur.

Všichni	členové	 jsou	vybaveni	pracovními	oděvy,	vý-
jezdovými	obleky,	ochrannými	rukavicemi	určenými	k	zá-
sahu,	zásahovou	obuví	a	zásahovými	helmami.

•	 r.	v.	1962
•	 Zakoupeno	z	pro-
středků	 obce	 Ch.	 H.	
a	SDH	v	roce	2005
•	 Vozidlo	 je	 v	 tuto	
dobu	 mimo	 provoz	
pro	 poruchu	 motoru,	
je	 vybaveno	 dle	 no-
rem	HZS,	do	budouc-
na	jednáme	o	opravě.

•	 r.	v.	1987,	ale	v	roce	2008	
kompletní	 přestavba	 ná-
stavby,	 ve	 firmě	 KOMET	
Pečky
•	 Zakoupeno	 z	 prostředků	
obce	Ch.	H.	v	r	2019
•	 Vozidlo	 je	 vybaveno	 dle	
norem	HZS,	navíc	je	přidán	
vysokotlak	 pro	 optimální	
hašení	 s	 menší	 spotřebou	
vody.	Dále	 je	vozidlo	dovy-

baveno	motorovou	pilou,	lanovým	navijákem	o	tažné	síle	
5,4	 t,	 osvětlovacím	 stožárem,	 záchranářským	 batohem	
pro	poskytnutí	předlékařské	pomoci,	reflexními	prvky	pro	
osádku,	sněhovými	řetězy,	uchycením	dýchacích	přístro-
jů	přímo	v	kabině,	sorbenty	a	jímáním	pro	případ	ekologic-
ké	havárie,	 nově	 zabudovanou	elektrocentrálou	 o	 výko-
nu	5500W,	motorovým	čerpadlem	na	odčerpávání	vody,	
nebo	při	požáru	k	doplňování	cisteren	z	přírodních	zdro-
jů,	také	elektrickým	kalovým	čerpadlem	pro	čerpání	vody	
ze	sklepů,	studní	a	dalšími	prostředky,	proto	abychom	byli	
schopni	v	krizových	situacích	okamžitě	reagovat	a	zasáh-
nout,	když	by	bylo	třeba.

•	 r.	v.	2018
•	 Zakoupeno	z	pro-
středků	 Obce	 Ch.	
H.,	Min.	vnitra,	Krá-
l ovéh radec kého	
kraje
•	 Je	 vybaveno	 dle	
norem	 HZS	 dle	

dané	zařazení	v	jednotce	jak	evakuační,	tak	dopravní	au-
tomobil,	 navíc	 záchranářským	 batohem	 pro	 poskytnutí	
předlékařské	pomoci,	a	ručním	vyprošťovacím	zařízením,	
reflexními	prvky	pro	osádku.

Nicméně	naše	činnost	není	jen	o	školení,	ale	jak	sami	
všichni	 dobře	 víte,	 tak	 o	 dohlížení	 na	 kulturních	 akcích	
v	obci,	ale	hlavně	o	tom,	aby	byla	obec	zajištěna	v	přípa-
dě	krizových	situací	a	nouze,	co	se	týče	požáru,	tak	také	
v	poslední	době	klimatických	změn	(přívalové	srážky,	kru-
pobití,	vichřice	a	orkány.)

Mnoho	dalších	a	dalších	věcí	co	„Hasičinu“	dělá	a	 je	
potřeba,	bych	zmínil	třeba	v	dalším	článku.

Tímto	bych	chtěl	poděkovat	Obecnímu	úřadu	Choust-
níkovo	Hradiště	za	kladný	postoj	k	hasičům,	za	podporu,	
jak	k	vybavení,	 tak	požadavkům	JSDH,	 tak	v	prvé	 řadě	
k	lidem,	co	to	dělají	ve	svém	volném	čase,	na	úkor	rodi-
nám	a	ostatním	aktivitám.	Další	poděkování	bych	směřo-
val	na	p.	Martina	Siegra,	který	nám	umožňuje	provizorní	
parkování	vozidla	a	zajistil	nám	servis	techniky.

Pro	 případné	 dotazy,	 konzultace	 ohledně	 Ochrany	
obyvatelstva,	nebo	řešení	nějaké	krizové	situace	se	nás	
nebojte	kontaktovat	na	tel.	731	023	179,	nebo	přes	obecní	
úřad,	v	případě	nouze	pak	na	tel.	150.

Za JSDH Ch. H. Hloušek Petr

naše členská Základna se skládá Z 17 členů:

Naše techNika,
která je o počtu tří voZidel:

výjeZdová jednotka obce choustníkovo hradiště, jinak také jsdh

Velitel	Jednotky,	strojník	 	 Hloušek	Petr
Zástupce	velitele,	velitel	družstva,
obsluha	motorové	pily	 	 	 Seneta	Jan
Velitel	družstva,	spojař		 	 Říha	Jan
Velitel	družstva,	technik	obyvatelstva,
obsluha	motorové	pily	 	 	 Čížek	Josef
Strojník,	technik	strojní	služby,
obsluha	motorové	pily	 	 	 Dvořák	Milan
Strojník,	spojař	 	 	 Vosátka	Petr
Strojník,	technik	obyvatel.	 	 Martínek	Matěj

Strojník,	obsluha	motorové	pily		 Macek	Jiří
Strojník,	obsluha	motorové	pily		 Mádle	Michal
Hasič,	zdravotník	 	 	 Pavlas	Robert
Hasič,	zdravotník	 	 	 Vosátka	Ondřej
Hasič,	zdravotník	 	 	 Slabý	Petr
Hasič,	obsluha	motorové	pily	 	 Polášek	Marek
Hasič			 	 	 	 Polášek	Jaroslav
Hasič			 	 	 	 Pavlis	Daniel
Hasič		 	 	 	 Hudok	Adam
Hasič			 	 	 	 Pavlas	Lukáš

Liaz RTHP 706 - CAS 25-3500-200-M2R

Liaz Karosa 101.860 - CAS 25-2500-40-S2T

VW Transporter T6 - DA-L1Z
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Protože	 nabádání	 k	 obezřetnosti	
není	nikdy	dost,	přidáváme	se	i	my	k	va-
rování	 našich	 seniorů	 a	 přinášíme	 vý-
ňatek	ze	zprávy	tiskového	mluvčího	ÚO	
Trutnov,	nprap.	Lukáše	Vincence.

Bezcitní	 podvodníci	 žádají	 po	 seni-
orech	 peníze.	Vydávají	 se	 za	 příbuzné	
a	požadují	statisícové	částky.

Nejčastější	metodu,	 kterou	podvod-
níci	užívají	k	páchání	trestné	činnosti	je,	
že	seniory	kontaktují	telefonicky.	Scénář	
se	stále	opakuje.	Senioři	jsou	kontakto-
váni	 prostřednictvím	 telefonu,	 ve	 kte-
rém	 jim	 „VNUK“	 vylíčí	 své	 životní	 obtí-
že	a	poté	vysloví	požadavek	o	okamžité	
poskytnutí	nemalé	finanční	částky.	Tyto	
telefonáty	 jsou	 zahájeny	 tradičním	 po-
zdravem	„ahoj	babi“	a	volající	se	před-
staví	 jako	 vnuk	 či	 přítel	 vnučky.	Volají-
cí	pak	zcela	nevinnými	obecnými	dota-
zy	a	zájmem	zjistí	jméno	příbuzného,	za	
něhož	se	později	vydává.	Důvod	je	zřej-
mý,	podvodník	chce	vzbudit	v	seniorovi	
důvěru,	aby	jej	tak	donutil	k	předání	pe-
něz.	Na	 samotnou	 schůzku	 pak	 posílá	
svého	kamaráda,	neboť	on	sám	se	ne-
může	 z	 nějakého	 vážného	 důvodu	do-
stavit.

Mimo	 zmíněné	 legendy,	 kdy	 se	 vo-
lající	 vydávají	 za	 příbuzné	 seniorů,	 je	
třeba	zmínit,	že	nebezpečí	může	hrozit	
i	 v	 případě	 pozvání	 těchto	 lidí	 do	 své-
ho	 obydlí.	 Ke	 vstupu	 pak	 tzv.	 „šmejdi“	
užívají	mnoho	sofistikovaných	záminek.	

Těmi	nejčastějšími	jsou	žádost	o	napsá-
ní	vzkazu	pro	souseda,	předání	daru	od	
vzdálených	 příbuzných,	 prosba	 o	 po-
moc	(WC,	voda	do	chladiče	vozidla,	po-
užití	 telefonu),	 poskytnutí	 příspěvku	 na	
léky	 apod.	 Výsledek	 takového	 pozvá-
ní	pak	může	mít	za	následek,	že	senior	
v	nepozorovaném	okamžiku	přijde	o	své	
cennosti	a	životní	úspory.

Policisté	 také	 varují	 před	 seznáme-
ním	na	sociálních	sítích:	Při	 komunika-
ci	na	sociálních	sítích	s	neznámými	lid-
mi	buďte	obezřetní	a	v	případě	žádosti	
o	peníze,	ať	se	jedná	o	jakoukoliv	část-
ku,	nic	neposílejte.

Výše	popsané	podvodné	pokusy	ne-
jsou	 bohužel	 v	 rámci	 Královéhradec-
kého	 kraje	 ojedinělou	 záležitostí,	 jen	
v	roce	2018	policisté	řešili	přibližně	dvě	
desítky	obdobných	případů	s	tím,	že	jed-
na	poškozená	dokonce	pachatelům	pře-
dala	 finanční	 hotovost	 dosahující	 výše	
bezmála	400	000	Kč.	Kriminalisté,	kteří	
se	 případy	 zabývají,	 upozorňují	 na	 ně-
kolik	 společných	 rysů,	 kterými	 se	 kau-
zy	vyznačují.	Za	zmínku	stojí	především	
jména	poškozených	–	v	drtivé	většině	se	
jedná	o	ženy	s	archaicky	znějícími	jmé-
ny	(Anežka,	Věra,	Anna,	Libuše	apod.).	
Pachatelé	 si	 své	 oběti	 vybírají	 právě	
na	 základě	 jejich	 jmen,	protože	 si	 jsou	
vědomi,	 že	 každá	 doba	má	 své	módní	
trendy	a	osoby	narozené	ve	20.,	30.	či	
40.	letech,	tj.	velmi	zranitelné	a	potenci-
ální	oběti,	mají	křestní	jména	specifická	
pro	tuto	dobu.

Základní preventivní rady zní:

•	 Pokud	Vám	z	neznámého	čísla	volá	
osoba	 vystupující	 jako	Váš	 vnuk	 či	
rodinný	příslušník	a	Vy	si	nejste	jis-
ti,	že	byste	ho	po	hlase	poznali,	tak	
se	zeptejte	na	jeho	jméno	–	rozhod-
ně	se	nenechte	odbýt	odpovědí	„ale	
babi,	to	jsem	já,	ten	nejstarší“.

•	 Vyžadujte	 osobní	 kontakt	 –	 pokud	
po	Vás	bude	někdo	 v	 telefonickém	
hovoru	chtít	peníze	a	navrhne,	abys-
te	je	předali	kamarádovi	či	kamarád-
ce,	tak	odmítněte	a	poproste	svého	
rodinného	příslušníka,	aby	se	pro	ně	
stavil	osobně.

•	 Ověřujte	–	volá	Vám	rodinný	přísluš-
ník	z	cizího	čísla	a	chce	po	Vás	pe-
níze?	 Po	 skončení	 hovoru	 mu	 za-
volejte	na	 jeho	skutečné	číslo,	kte-
ré	máte	uložené	v	 telefonu	a	ověř-
te	si,	že	jste	skutečně	hovořili	s	ním.

•	 V	případech	krádeží	v	obydlí	je	tře-
ba	událost	co	nejdříve	oznámit	po-
licii.	 Rozhodně	 před	 jejich	 příjez-
dem	nic	neuklízejte	a	nejlépe	již	na	
nic	nesahejte,	zejména	pak	na	před-
měty,	které	mohl	mít	možný	pacha-
tel	v	ruce.

 
Více	informací	naleznete

na www.policie.cz

policie varuje

28. tradiční předvánoční koncert - spirituál kvintet

Vstupenky na tuto akci si již nyní můžete zakoupit na Obecním úřadě v Choustníkově Hradišti.
Cena	vstupenky	k	sezení	je	150,–	Kč,	k	stání	100,–	Kč.

Bližší	informace	k	prodeji	vstupenek	na	telefonu	499	692	941,
nebo	na	e-mailu	obec@choustnikovohradiste.cz

Vážení	spoluobčané,
přestože	jsou	Vánoce	ještě	zdánlivě	daleko,	dovoluji	si	Vás	infor-

movat	o	předvánočním	koncertu	v	našem	krásném	kostele	Povýšení	
svatého	Kříže.	Podařilo	se	dohodnout	vystoupení	vynikajícího	soubo-
ru	Spirituál	kvintet.	V	listopadu	tohoto	roku	sice	budou	na	koncertním	
turné	po	Spojených	státech,	ale	byli	jsme	ujištěni,	že	se	vrátí	včas,	aby	
stihli	koncert	u	nás

dne 30. listopadu 2019 od 16.00 hod.

Vzhledem	k	tomu,	že	Spirituál	kvintet	ohlásil,	že	v	roce	2020	bude	kon-
čit	po	60	letech	své	existence,	znamená	náš	koncert	jednu	z	posledních	
šancí	vidět	a	slyšet	tyto	výborné	muzikanty.
Jiří	Tichota	a	 jeho	soubor	nepotřebují	 reklamu,	protože	se	stali	 legen-
dou	a	myslím,	že	to	bude	výtečná	kulturní	událost	pro	celou	naši	obec.

Za obec Choustníkovo Hradiště J. Záplata
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topná seZóna se blíží
Prakticky	všichni	majitelé	domů	a	bytů,	kteří	topí	v	kr-

bových	kamnech,	či	kotli	na	tuhá	paliva,	jsou	povinni	ne-
chat	zkontrolovat	min.	jednou	za	rok	spalinové	cesty	(ko-
míny	a	kouřovody)	kominíkem.	Je	 to	 fakt,	který	 je	daný	
zákonem.	Mnoho	 lidí	 za	 tímto	účelem	využívalo	 služby	
pana	Jindřicha	Zábrodského.	Bohužel	Vás	musím	infor-
movat,	že	od	letošního	roku	svou	činnost	dále	provozo-
vat	nebude.	Najděte	si	proto	s	předstihem	kvalifi	kovanou	
náhradu,	abyste	byli	na	příští	 topnou	sezónu	připraveni	
a	vybaveni	kontrolní	zprávou.	Vzhledem	k	cenám	za	do-
pravu,	které	si	kominík	může	přiúčtovat,	doporučuji	do-
mluvit	si	jeden	termín	pro	více	domácností.

Pozor!	Nepleťte	si	to	s	revizí.	Revize	není	kontrola.
Revize	 spalinové	 cesty	 tzn.	 komínů	a	 kouřovodů	se	

provádí:
•	 Před	uvedením	spalinové	cesty	do	provozu	nebo	po	kaž-
dé	stavební	úpravě	komínu

•	 Při	změně	druhu	paliva	připojeného	spotřebiče	paliv
•	 Před	 připojením	 spotřebiče	 paliv	 do	 nepoužívané	 spali-
nové	cesty

•	 Před	výměnou	spotřebiče	paliv	s	výjimkou	výměny	spo-
třebiče	stejného	druhu,	typu,	provedení	a	výkonu	za	pod-
mínky,	že	způsobilost	spalinové	cesty	je	potvrzena	zprá-

vou	o	provedení	čištění	a	kontroly	spalinové	cesty
•	 Po	komínovém	požáru
•	 Při	vzniku	trhlin	u	používané	spalinové	cesty,	jakož	i	při	
důvodném	podezření	na	výskyt	trhlin	u	používané	spa-
linové	cesty
Revize	 spalinové	 cesty	 provádí	 odborně	 způsobilá	

osoba,	která	 je	v	oboru	kominictví	držitelem	živnosten-
ského	oprávnění	a	je	zároveň	revizním	technikem	komí-
nů,	revizním	technikem	komínových	systémů,	nebo	spe-
cialistou	bezpečnosti	práce.

Kontrola spalinové cesty se provádí vždy 1x ročně! 
O provedené	kontrole	spalinové	cesty	vydá	odborně	způ-
sobilá	osoba	písemnou	zprávu.	V	nařízení	vlády	je	dána	
možnost	 provádět	 čištění	 spalinové	 cesty	 a	 spotřebiče	
o	jmenovitém	výkonu	do	50kW	svépomocí	za	podmínky,	
že	 budou	 prováděny	 kontroly	 odborně	 způsobilou	 oso-
bou,	a	to	nejméně	1x	ročně.

Uvedené	informace	jsou	pouze	vybrané	stati	z	naříze-
ní	vlády	č.	91/2010,	Vyhlášky	34/2016	o	podmínkách	po-
žární	bezpečnosti	při	provozu	komínů,	kouřovodů	a	spo-
třebičů	paliv	dotýkající	se	převážně	běžného	provozu.

Jan Vogl

V	první	polovině	letních	prázdnin	se	konala	již	5.	SUMMER	PARTY	ve	sportovním	areálu.	Tuto	akci	jsme	si	kdysi	vysni-
li	na	hasičském	tréninku,	protože	tradiční	hradišťské	zábavy	moc	výdělečné	nebyly	a	my	jsme	měli	potřebu	udělat	něco	ji-

nak.	Tato	akce	je	zcela	pod	záštitou	“mladé”	generace	sboru.	Letošní	ročník	jsme	začali	plánovat	cca	10	
měsíců	předem.	Zajednání	aparatury,	objednání	DJ’s,	securiti	atd.,	zkrátka	největší	akce	sboru	musí	stát	
hodně	volného	času.	Zejména	poslední	dny	před	akcí	a	v	samotný	večer	se	zapojuje	do	práce	celý	sbor.

Aby	se	dala	tato	akce	uspořádat	v	místním	sportovním	areálu,	je	nutné	ho	značně	upravit.	Letos	nás	
třeba	čekalo	postavit	daleko	více	stanů,	než	jsme	byli	doposavad	zvyklí,	jelikož	počasí	nevypadalo	slib-
ně.	Nutností	je	také	postavit	cca	20	metrů	dlouhý	bar.	Každoročně	také	vyvoláváme	diskuzi	s	policií	ČR.

Novinkou	pro	letošní	ročník	byly	vlastní	vratné	kelímky.	Ty	nám	ulehčí	práci	zejména	druhý	den	při	uklí-
zení,	ale	i	při	samotné	akci.	Nemluvě	o	přírodě,	kdy	už	nemusíme	využívat	jednorázové	kelímky.

Letošní	rok	byl	také,	co	se	týče	jmen	účinkujících	DJ,	daleko	jinde	za	uplynulými	ročníky.	Dá	se	říci,	že	
k	nám	zavítala	špička	české	scény	a	my	se	i	tímto	posunuli	opět	dál.	Jen	pro	představu,	honorář	za	jed-
noho	nejmenovaného	DJ,	který	hraje	90	minut,	byl	letos	25	000,–	Kč.	Letos	si	u	nás	zahrálo	celkem	6	DJ.

Letošní	ročník	navštívilo	1	170	lidí,	tudíž	se	opravdu	jedná	o	největší	akci	ve	vesnici.	Nebyla	to	nejvyšší	
návštěvnost,	ale	i	tak	jsme	s	letošním	ročníkem	nadmíru	spokojeni.	Počasí	nakonec	vyšlo	relativně	dobře,	
lidé	přijeli,	vše	se	obešlo	bez	větších	problémů	(jestliže	nějaké	byly,	jsme	připraveni	je	řešit),	i	proto	nám	
už	začínají	v	hlavách	kolovat	myšlenky	na	rok	2020.

Ještě bych chtěl za sbor poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří nám s pořádáním letošního roku pomohli:
antikmobel-dk.cz,	MONTAGE	GROUP,	Střechy	Jan	Vodička,	Obec	Choustníkovo	Hradiště,	Obec	Kohoutov,	Tiskárna	ARPA	
-	APRPA.CZ,	Malus	s.r.o.,	Rýcholka	s.r.o.,	Hasiči	Vlčkovice	v	Podkrkonoší,	Uzenářství	Petrásek	Josef,	Velkopopovický	Ko-

zel,	Vavřena	VAPO	s.r.o.,	DAGROS,	s.r.o.,	SENFOOD	spol.	s	r.o.,	Radek	Krejsa,	Ondřej	Pavlas,	24	ICE	CZ

Za SDH Jan Seneta

SUMMER PARTY - NEJVĚTŠÍ AKCE VE VESNICI
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Téměř	v	sedmdesátce	případů	vyjížděli	hasiči	v	Královéhradeckém	kraji	za	uplynulou	topnou	sezónu	k	požárům,	kte-
ré	způsobilo	buď	vznícení	sazí,	zazděný	trám	v	komíně	nebo	nesprávné	umístění	a	instalace	topidel	a	kouřovodů.	V	přípa-
dě	vznícení	sazí,	což	je	nejčastější	příčina	požáru,	se	většina	událostí	obejde	sice	beze	škody,	ale	i	přes	to	existuje	riziko	
rozšíření	požáru	a	ohrožení	životů	i	majetku	obyvatel.	S	nástupem	letošní	topné	sezóny	hasiči	dobře	radí,	nezanedbejte	
vyčištění	a	kontrolu	komínu	ve	vašich	domech.	Topná	sezóna	oficiálně	začíná	1.	října.	Jak	ale	vypadají	naše	kotle	a	komí-
ny	po	létě?	Určitě	by	je	měl	před	zprovozněním	prohlédnout	odborník,	abychom	si	byli	jisti,	že	topení	v	nadcházející	topné	
sezóně	bude	bezpečné.	Pokud	topíme	na	pevná	paliva,	bude	potřeba	komín	vyčistit	během	topné	sezóny,	ještě	dvakrát.

co dělat, aby nedošlo k požáru v komíně?
pravidelná údržba a dohled odborníka

Základními	lhůtami	pro	čištění	spotřebiče	paliv	do	50	kW	
při	celoročním	provozu:	 je	3x	ročně	u	spotřebiče	na	pevná	
paliva,	2x	ročně	na	kapalná	paliva	a	1x	ročně	na	plynná	pa-
liva.	Nové	znění	zákona	o	požární	ochraně	je	benevolentní	
v	 tom,	že	umožňuje	občanům,	pokud	 jsou	 toho	schopni,	si	
čištění	provést	i	sami.	Jednou do roka ale musí být prove-
dena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

•	 Je kouřovod řádně upevněn?
•	 Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár

a omítnutý?
•	 Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
•	 Fungují uzávěry komínových dvířek?
•	 Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od 

tepelného zdroje, příp. je použita tepelná
a nehořlavá izolace?

•	 Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
•	 Je dimenzování pojistek v případě elektrických spo-

třebičů dostatečné?

co dělat, když Začne v komíně hořet?jak často kontrolovat a čistit komín?

co mohu Zkontrolovat sám?

Urychleně	odstraňte	veškerý	hořlavý	materiál	 z	blíz-
kosti	 komínového	 tělesa.	 Zavolejte	 na	 linku	 150	 nebo	
112.	Požár	v	komíně	nikdy	nehaste	vodou,	mohlo	by	dojít	
k	jeho	popraskání	nebo	i	výbuchu.	Do	příjezdu	hasičů	je	
možné	krotit	plameny	vhazováním	písku	vymetacími	dvíř-
ky	nebo	ze	střechy	do	komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže 
vám aplikace na našich stránkách:

O	problémech	takzvaných	„falešných	kominíků“	se	již	
hovoří	řadu	let.	K	tomu,	aby	lidé	„nenaletěli“	někomu,	kdo	
k	revizi	spalinových	cest	vůbec	nemá	oprávnění,	by	měla	
přispět	aplikace	pro	ověřování	revizních	techniků	spalino-
vých	cest,	kterou	na	svých	stránkách	spustilo	MV	–	gene-
rální	ředitelství	HZS	ČR.

Na	 internetové	 adrese	 http://aplikace.hzscr.cz/re-
vizni-technik-spalinovych-cest/ si	 nyní	 může	 každý	
ověřit,	zda	technik,	kterého	si	pozval,	má	ke	své	činnos-
ti	osvědčení.

Za JSDH Ch.H. Hloušek Petr, zdroj: HZS ČR, HZS KHK

kulturní sál č.p. 79
Mnozí	z	Vás	již	ví	o	možnosti	pronájmu	obecního	sálu	a	využívají	tuto	možnost	k	růz-
ným	příležitostem.	Chtěl	bych	i	ostatní	občany	informovat,	že	obec	nabízí	možnost	pro-
najmutí	tohoto	prostoru	v	kulturním	domě	č.p.	79.	Pokud	hledáte	místo	pro	oslavu	na-
rozenin,	svatby,	školení,	srazu	nebo	prostě	jen	k	příjemnému	posezení	s	přáteli,	na	kte-
ré	nemáte	doma	dostatečné	prostory,	můžete	se	obrátit	na	sekretářku	OÚ	a	domluvit	
si	konkrétní	volný	termín.	Pronájem	za	celý	sál	s	vybavenou	kuchyňkou	je	360,–	Kč	na	
den.	K	dispozici	je	cca	45	míst	k	sezení,	a	kromě	dostatku	kuchyňského	vybavení	jsou	
k	dispozici	dvě	ledničky,	mikrovlnná	trouba	i	sporák.	Samozřejmostí	je	pánská	i	dám-
ská	toaleta.	V	zimním	období	je	sál	vytopen.

Nabízíme
Nabízíme	drobným	živnostníkům	a	fir-
mám	 působícím	 na	 území	 obce	 pre-
zentaci	v	obecních	novinách.	Informuj-
te	 naše	 občany,	 jaké	 zboží	 či	 služby	
nabízíte,	 rádi	 vaši	 nabídku	 bezplatně	
zveřejníme.	 V	 případě	 zájmu	 kontak-
tujte	p.	Seidla,	 tel.:	777	004	555,	nebo	
pište	na	e-mail	noviny@choustníkovo-
hradiste.cz
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1.	června	2019	se	na	hřišti	v	Choustníkově	Hradišti	uskuteč-
nila	již	tradiční	akce	s	názvem	Firemní	den	DAROS	profi.	Na-
vštívili	nás	zde	známé	osobnosti,	které	se	zúčastnili	20.	ročníku	
nohejbalového	turnaje.	Tým	Československého	lva	byl	zastou-
pen	Otou	Balagem	a	hercem	Michalem	Dlouhým	s	manželkou.	
O	odpolední	zábavu	se	nám	postarali	komik	Milan	Pitkin	a	hu-
dební	 skupina	 Creedance	 revival.	 Večerní	 program	 úspěšně	
zakončila	pražská	rocková	skupina	Markýz	John.	Událost	byla	
spojena	s	dětským	dnem,	za	což	děkujeme	celé	organizaci	lidí,	
která	se	podílela	na	přípravě	této	akce.	Velké	poděkování	dále	
patří	 místním	 hasičům,	 Jiřímu	 Hudokovi	 st.,	 Radku	 Čelišovi	
a	především	starostovi	obce	panu	Ing.	Janu	Voglovi.

Firemní	den	byl	dále	spojen	s	charitativní	akcí	pro	Adámka	
z	Pardubic,	jehož	příběh	si	můžete	přečíst	na	webových	strán-
kách	www.proadamka.cz.	 Adámek	 za	 námi	 dorazil	 společně	
s	rodinou,	a	byl	tak	poprvé	od	nešťastné	události	na	dětském	
dni.	Bylo	to	velmi	emotivní	a	hezké	setkání.	S	radostí	Vám	také	
oznamujeme,	že	se	na	Adámka	vybralo	krásných	21.268	Kč.	
Znovu	 děkujeme	 všem,	 kteří	 přispěli	 ať	 už	 formou	 tomboly	
nebo	v	rámci	dobrovolného	vstupného.	Upozorňujeme,	že	stále	
můžete	přispívat	na	jeho	transparentní	účet	2001343629/2010.

Poděkování	patří	i	členům	Československého	lva,	kteří	také	

přispěli	na	dobrou	věc	a	zároveň	děkujeme	výhercům	nohej-
balového	turnaje,	kteří	se	vzdali	peněžité	odměny	ve	prospěch	
Adámka.	V	neposlední	řadě	chceme	poděkovat	všem	sponzo-
rům,	bez	kterých	by	se	tato	akce	jen	těžko	uskutečnila.

Za	společnost	Daros	profi	chceme	poděkovat	všem,	kteří	
se	letošního	ročníku	zúčastnili	a	věříme,	že	další	ročník	bude	
tak	vydařený	jako	ten	letošní.

Rostislav Holý, DAROS profi s.r.o.

OHLÉDNUTI ZA FIREMNÍM DNEM DAROS PROFI

Na	 Královédvorsku	 působí	 řada	
mysliveckých	spolků.	Mezi	jejich	aktivi-
ty	nepatří	pouze	 lov	zvěře,	ale	 jde	 jim	
zejména	o	ochranu	životního	prostředí	
a	péči	o	zvěř.	V	této	souvislosti	členové	
Mysliveckého	 spolku	 v	 Choustníkově	
Hradišti	během	uplynulých	dní	vypustili	
do	volné	přírody	celkem	26	zajíců.	Sta-
lo	se	tak	ve	dvou	lokalitách,	a	to	v	oko-
lí	 žirečského	 letiště	 a	 v	 okolí	 Kašova.	
Jedná	se	o	 investici	za	více	než	50	ti-
síc	Kč,	na	úhradu	části	vynaložených	fi-
nančních	 prostředků	 požádají	myslivci	
o	dotaci,	na	část	přispěje	Honební	spo-
lečenstvo	Choustníkovo	Hradiště.

Na	Královédvorsku	dochází	k	dlou-
hodobému	úbytku	drobné	zvěře,	výjim-
kou	nejsou	ani	zajíci.	Jejich	počty	kle-

sají	zejména	kvůli	současnému	způso-
bu	hospodaření	v	krajině	a	přemnože-
ní	 jejich	 přirozených	 predátorů.	 Pod-
le	myslivecké	statistiky	bylo	v	letošním	
roce	nasčítáno	celkem	824	zajíců,	před	
deseti	 lety	 jich	 však	 bylo	 téměř	 o	 dvě	
stě	více	–	1	011	zajíců.

„Zajíci	 nemají	 dostatek	 úkrytů,	 po-
travy	a	vhodných	podmínek	pro	přeži-
tí	a	na	Královédvorsku	 je	 jejich	výskyt	
minimální,“	 říká	 Milan	 Šimek,	 vedou-
cí	odboru	životního	prostředí	na	měst-
ském	úřadě	Dvůr	Králové	nad	Labem,	
a	pokračuje.	„Z	toho	důvodu	se	mysliv-
ci	rozhodli	oživit	populaci	zajíců	v	regi-
onu	a	do	přírody	vypustili	zvěř	získanou	
z	umělého	odchovu.	Tito	zajíci	mají	pro	
lepší	 identifikaci	 ve	 slechu	 barevnou	
značku,	 což	 s	 odstupem	času	umožní	
vyhodnotit	úspěch	či	neúspěch	akce.“

V	 daných	 lokalitách	 nyní	 platí	 pěti-
letý	 zákaz	 lovu	 zajíců,	 cílem	 tedy	 roz-
hodně	není	vypuštěnou	zvěř	znovu	od-
lovit.	Myslivci	zároveň	vybudovali	nové	
krmelce,	ve	kterých	budou	v	době	nou-
ze	zajíce	přikrmovat.

Ve	 správním	 obvodu	 města	 Dvůr	
Králové	 nad	 Labem	 je	 devatenáct	 ho-
niteb,	 tedy	 území,	 na	 kterých	 mysliv-
ci	hospodaří.	Město	Dvůr	Králové	nad	
Labem	 s	 uživateli	 honiteb	 spolupra-
cuje	 prostřednictvím	 odboru	 životního	
prostředí.	 Pracovníci	 městského	 úřa-

du	pomáhají	při	podávání	žádostí	o	do-
tační	prostředky,	spolupracují	s	nimi	na	
ochraně	životního	prostředí	a	podporují	
jejich	projekty.	„Pokud	mají	myslivci	zá-
jem,	kdykoliv	se	na	nás	mohou	obrátit,“	
dodává	Milan	Šimek,	 který	 je	sám	ak-
tivním	myslivcem	a	věnuje	se	ochraně	
životního	prostředí.

Miroslava Kameníková

MYSLIVCI V OKOLÍ DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM
VYPUSTILI 26 ZAJÍCŮ, CHTĚJÍ ZVÝŠIT JEJICH POPULACI

OÚ VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ,
OÚ CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

a
OÚ KUKS

SRDEČNĚ ZVE SENIORY 
NA ZÁJEZD DO

KUDOWA-ZRÓJ, POLSKO
Zájezd na tržnici se uskuteční ve 

ČTVRTEK 17. 10. 2019.
Odjezd autobusu:

Choustníkovo Hradiště : 8 hod. od OÚ
Kuks : 8:20 hod. - fotbalové hřiště

Vlčkovice v Podkrkonoší : 8:40 hod. 
- postupně z jednotlivých zastávek

DOPRAVA ZDARMA.
Rezervace na tel. čísle: 

724 180 063 – OÚ Vlčkovicev Podkr-
konoší

724 525 035 – OÚ Choustníkovo Hra-
diště

732 714 855 – OÚ Kuks
Informujte se o dostupnosti

volných míst!
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Jak	pravděpodobně	mnozí	z	vás	vědí,	již	po	delší	dobu	pro-
bíhá	první	změna	územního	plánu.	Ten	původní	je	z	roku	2009	
a	některé	změny	je	třeba	provést.	V	současné	době	finišují	prá-
ce	na	tvorbě	toho	nového.	Existuje	však	 jedna	 lokalita,	která	
je	podle	mého	mínění	řešena	nesprávně,	a	proto	jsem	se	roz-
hodl	napsat	tento	článek,	který	má	za	cíl	rozpoutat	diskuzi	na	
toto	téma.	Musím	však	uvést,	že	nejsem	odborníkem	na	urba-
nistiku	ani	územní	plánování	a	mé	názory	jsou	tak	pouze	laic-
ké.	Proto	netvrdím,	že	musím	mít	ve	všem	pravdu.	Nicméně	
posuďte	sami.

V	 naší	 obci	 existuje	 vytyčená	 plocha,	 která	 je	 v	 platném	
územním	plánu	vyznačena	jako	plocha	pro	bytovou	výstavbu	
a	označená	jako	zóna	„Z9“.	Rozprostírá	se	na	poli	mezi	návsí	
(za	současnou	výstavbou)	směrem	k	fotovoltaické	elektrárně,	
pekárně	společnosti	BEAS	a	silnici	č.	I/37.	Současně	zakres-
lená	plocha	se	nachází	na	pozemcích	naší	obce	a	na	pozem-
cích	 římskokatolické	 farnosti.	 V	minulosti	 byla	 vyvíjena	 sna-
ha	o	získání	církevních	pozemků	do	vlastnictví	obce,	která	bo-
hužel	neměla	zdárný	výsledek.	Interpretace	důvodů,	proč	za-
mýšlená	koupě	nenastala,	se	různí.	Někteří	pamětníci	hovoří	
o	tom,	že	církev	pozemky	prodat	odmítla,	jiní	říkají,	že	požado-
vala	neúměrnou	cenu.	Kde	je	pravda,	a	z	jakých	důvodů	jed-
nání	ztroskotala,	se	dnes	již	pravděpodobně	nedozvíme.	Ten-
to	neúspěch	ovšem	vyvolal	to,	že	se	zóna	Z9	začala	přetvářet.	
V	současně	navrhované	změně	územního	plánu	jsou	pozem-
ky	církve	zahrnuté	jako	„zeleň“	a	s	výstavbou	se	na	nich	již	ne-
počítá.	Zároveň	došlo	k	mírnému	rozšíření	této	zóny	směrem	
k	fotovoltaické	elektrárně.

Nejvýrazněji	mě	 tento	 krok	 zaujal,	 když	 jsme	 při	 pracov-
ní	neformální	schůzi	zastupitelstva	tuto	plochu	navštívili	a	blí-
že	o	ní	hovořili.	Došlo	mi,	že	je	podle	mě	velká	škoda	tuto	zónu	
takovým	způsobem	posunout	a	zmenšit,	proto	jsem	se	rozho-
dl	neformálně	se	představitelů	církve	zeptat,	zda	by	nyní	neby-
la	vhodnější	chvíle	na	další	jednání.	Na	královéhradeckém	bis-
kupství	se	mi	dostalo	vřelého	přijetí.	Při	jednání	mi	bylo	před-
stavitelem	církve	sděleno,	že	církev	s	obcemi	úzce	spolupra-
cuje	a	není	jejím	záměrem	brzdit	jakýkoliv	rozvoj.	Zájmem	círk-
ve	není	podílet	se	na	developerském	projektu,	nicméně	prodej	
dotčených	pozemků	obci	je	údajně	velmi	reálný.	Vedle	zóny	Z9	
se	dále	nacházejí	pozemky	v	soukromém	vlastnictví.	Velmi	na-
rychlo	jsem	oslovil	jejich	vlastníka,	jak	by	se	díval	na	možnost,	
že	by	i	na	jeho	pozemcích	daná	výstavba	mohla	být	v	budouc-
nu	realizována.	Dotyčná	osoba	mi	sdělila,	že	se	 jednání	roz-
hodně	nebrání.

Proto	jsem	na	jednání	rady	tuto	věc	přednesl	v	domnění,	že	
i	ostatní	radní	uvítají	možnost	takto	radikálního	rozšíření	zóny	
Z9.	Bylo	pro	mě	však	velkým	zklamáním,	že	tato	snaha	vyvola-
la	spíše	odpor.	Někteří	radní	mají	snahu	za	každou	cenu	rych-
le	dokončit	změnu	územního	plánu	a	žádné	další	změny	již	ne-
připustit.	Paradoxně	se	 jedná	o	osoby,	 které	byly	 členy	 rady	
již	v	minulém	volebním	období	a	je	tedy	výsledkem	jejich	prá-
ce	to,	že	změna	územního	plánu	se	takto	vleče.	Přitom	mě	na-
řkli	z	toho,	že	je	mým	záměrem	tvorbu	změny	územního	plánu	

zdržovat.	Reálná	doba,	za	kterou	je	možné	výše	uvedený	zá-
měr	zrealizovat	je	několik	měsíců.	Proto	se	ptám,	pokud	změ-
na	územního	plánu	probíhá	již	přibližně	5	let,	nebylo	by	lepší	
ještě	několik	měsíců	počkat	a	vytvořit	zónu	pro	výstavbu,	kte-
rá	bude	mít	mnohem	lepší	možnosti	využití	daného	území?	Za	
mou	osobu	zní	opověď	jednoznačně	ano.

Tím	nejzásadnějším	důvodem,	proč	bych	 rád	území	zóny	
Z9	 takto	rozšířil	 je	právě	hledisko	urbanistické.	Asi	 je	každé-
mu	 zřejmé,	 že	 pokud	 se	 budete	 snažit	 vtěsnat	 výstavbu	 ro-
dinných	domů	do	malého	prostoru,	bude	to	pro	projekt	znač-
ně	omezující.	Architekt	uvítá,	pokud	může	využít	plochu	větší	
a	na	takové	ploše	dokáže	vytvořit	mnohem	zajímavější	celek.	
Můžou	tak	vzniknout	větší	stavební	parcely,	které	umožní	no-
vým	obyvatelům	vytvořit	si	zahrádku	nebo	malý	sad	a	nevznik-
nou	tak	v	naší	obci	pouze	betonová	nádvoří.	Rovněž	bychom	si	
mohli	dovolit	vymezit	větší	veřejná	prostranství	v	dané	lokalitě	
a	také	v	ní	nechat	vzniknout	nový	objekt	občanské	vybavenos-
ti.	Podle	mého	názoru	je	nesmírně	důležité,	aby	do	nové	loka-
lity	měli	důvod	vstupovat	 i	dosavadní	obyvatelé.	Momentálně	
mě	nenapadá,	co	by	to	mohlo	být,	dokázal	bych	si	představit	
malý	parčík	s	lavičkami,	případně	malé	dětské	hřišťátko,	i	když	
již	jedno	máme.	Určitě	však	vymyslíme	spoustu	dalších	mož-
ností,	jak	do	nové	lokality	původní	obyvatele	přilákat.	Tyto	kro-
ky	by	měly	efekt	urbanistický	i	estetický.	Největší	jejich	přínos	
by	však	podle	mého	názoru	byl	ten,	že	by	se	z	této	lokality	ne-
stala	lokalita	odloučená	od	zbytku	obce	typu	„satelit“.	Taková	
nešetrná	výstavba	totiž	mnoha	obcím	již	v	minulosti	způsobila	
značné	problémy,	zejména	se	zhoršily	mezilidské	vztahy,	když	
se	občané	obce	začali	dělit	na	původní	a	nové.	Pokud	toto	ne-
chceme	v	naší	obci	dopustit,	měli	bychom	na	to	klást	důraz	již	
od	samého	počátku,	tedy	už	ve	fázi	zpracování	územního	plá-
nu.	Pokud	se	mi	povede	přesvědčit	většinu	zástupců	obce,	rád	
se	zúčastním	jednání	s	dotčenými	osobami,	aby	obec	získala	
co	největší	plochu	pro	tyto	záměry	v	co	nejkratší	době.

Jaroslav Macháček

Změna úZemního plánu a Zóna „Z9“

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště,
Kocbeře, Kuks a Stanovice Vás srdečně zvou na:

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
které se koná 25. října 2019 od 18 hodin

NA SÁLE KD VE VLČKOVICÍCH

Přijďte si posedět a poslechnout Jiřího Krampola
,Filmové střípky s Jiřím Krampolem“

Poté zahrají k poslechu a tanci manželé Jahelkovi

V průběhu večera bude pro Vás připravena večeře a dal-
ší pohoštění Srdečně Vás zveme a těšíme se, že společně 
strávíme příjemný večer. Odvoz zpět do Ch. Hr. je zajištěn!

Případní zájemci ať se přihlásí na OÚ, tel. 499 692 942

V	 minulém	 roce	 oslovil	
pan	Šmíd	místního	pokrý-
vače	 střech	 pana	 Zema-
na,	zdali	by	na	Ferdinan-
dově	opravil	střechu	s	vě-
žičkou,	 která	 neodmys-
litelně	 patří	 k	 naší	 zbroj-
nici.	 Práce	 se	 podařila	
a	zbrojnice	měla	na	zimu	
nový	 kabátek	 v	 podobě	
opravené	 střechy.	 K	 no-
vému	 kabátku	 to	 však	
chtělo	i	nové	kalhoty.	Pro-
to	byly	v	letošním	roce	za-
hájeny	další	práce.	Nátěru	vrat	se	svorně	ujmuli	nejmen-
ší	hasiči	ze	SDH	Hradiště.	Děti	pilně	pracovaly	dva	dny	
a	výsledek	práce	je	patrný	na	první	pohled.	Při	nátěru	vrat	
byl	přítomen	i	jeden	spoluobčan,	který	dával	dětem	cenné	
rady	při	práci.	Toho	děti	přesvědčily,	aby	jim	pomohl	hasi-
čárnu	opravit.	Místní	starousedlík	se	nenechal	dlouho	po-
bízet	a	souhlasil.	Odstranil	odfouklou	omítku	a	znova	vše	
nově	omítl.	Při	opravě	bylo	ještě	zapotřebí	stáhnout	žele-
zy	popraskanou	stěnu	a	s	 tím	pomohl	velitel	JSDH	Petr	
Hloušek.	Poslední	třešnička	na	dortu	byla	nová	barva	fa-
sády,	která	se,	podle	mého,	pěkně	povedla.	Touto	cestou	
bych	chtěl	poděkovat	všem	zúčastněným	za	dobře	odve-
denou	práci.	Děkuji.

Jan Vogl

oprava hasičské Zbrojnice na Ferdinandově
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jaké byly letní práZdniny v mateřské škole?

Bažantnice
Do	bažantnice	nás	pozval	pan	starosta	a	to	byl	oprav-

du	zážitek,	když	si	děti	mohly	pochovat	malého	bažan-
ta.	Každý	si	mohl	chvíli	podržet	pod	dohledem	pana	Vo-
gla	mládě.	Nevěříte?	Tak	 si	 pořádně	prohlédněte	 fotky	
a	zeptejte	se	dětí	na	zážitky	z	prázdnin	v	mateřské	škole.

Pokračujeme i po prázdninách…
17.	9.	nás	navštívilo	maňáskové	divadlo	a	na	návště-

vu	přišlo	i	7	dětí	z	logopedické	MŠ.

Malování
To	je	činnost,	kterou	děti	obzvlášť	milujou.

Teplá	léta,	která	nás	poslední	roky	provází,	je	nejlépe	
trávit	u	vody.	Snažili	jsme	se	tedy,	aby	si	užívaly	i	děti,	kte-
ré	zatím	prázdniny	neměly.	Otužování	a	ochlazení	probí-
halo	formou	rosení	u	vodotrysku	(rozprašovače)	-	máme	
radost,	že	se	při	tom	napijí	i	rostlinky	a	trávník.	Více	si	ale	
děti	užijí	v	bazénku	ŽÁBA.	Zde	se	musí	naučit	respektovat	
pravidla	chování	v	bazénu	a	střídat	se	s	kamarády.

Rádi	 též	využíváme	obě	hřiště	obce	a	 jako	zpestření	
vymýšlíme	drobné	změny	ve	školkovém	režimu.	Jak	odpo-
činkovém,	tak	například	svačiny	na	školní	zahradě.	Sma-
ženky	a	čaj	chutnají	venku	báječně.

Další	 fotografi	e	vám	napoví,	 že	 též	 rádi	 vyrážíme	na	
vycházku	k	místním	rybníkům.	Zde	děti	viděly	krmení	ryb	
a	práci	rybářů.

Výlet do ZOO ve Dvoře Králové n. L.
24.	 9.	 jsme	 byli	 na	 vý-

letě	v	ZOO	a	tentokrát	stih-
li	 i	 projížďku	 v	 Safaribusu.	
Tam	 nám	 žirafák	 Basil	 do-
slova	 vlezl	 do	 autobusu	 se	
svým	dlouhým	krkem…

Za kolektiv MŠ Jolana Sobovičová, Mgr. Ivana Mrštíková
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Před	zahájením	cesty	bychom	si	měli	představit	oba	ka-
marády:	Jří	Georgo	Rosa,	necelých	50	let,	170	cm,	80	kg.	
Kraťoučce	vystříhán,	větší	kouty,	ale	zlí	jazykové	by	mohli	
říct,	že	má	solidní	plešku.	Na	cestách	se	neholí.	Jako	blon-
ďák	má	bělejší	kůži	a	tím	spojené	problémy	s	opalováním.	
Má	vysportovanou	postavu,	dodnes	nemá	problémy	cho-
dit	po	 rukou	a	podobné	blbinky,	s	kterými	udivuje	 i	dale-
ko	mladší	ročníky.	Na	sobě	skoro	celý	rok	kraťasy	a	tričko.	
Na	nohou	trekingové	sandály	s	plnou	špičkou.	Na	zádech	
krosna	a	jako	příruční	zavazadlo	kabela	přes	rameno.	V	ní	
především	velký	 fotoaparát	a	kamera.	Kabela	na	dalších	
cestách	nahrazena	menším	batohem,	pověšeným	na	bři-
še.	Abstinent	už	asi	10	let	(brrrrrrrrrr),	ale	občas	doutníček	
a	joint	trávy.	Jinak	příjemný,	veselý	a	vždy	s	dobrou	nála-
dou.	Václav	Vincenzo	Dušek,	50	let,	187	cm,	90	kg.	Krát-
ké	vlasy,	na	temeni	solidní	kolečko.	Na	cestách	se	většinou	
taky	neholí,	nechává	plnovous.	Potetované	tělo.	Pro	míst-
ní	nej	tetování	na	pravém	rameni	–	portrét	Boba	Marleyho.	
Oblečen	převážně	v	kraťasech	s	velkými	kapsami,	má	rád	
prázdné	ruce,	a	tričko.	Na	nohou	taky	trekingové	sandále	
s	plnou	špičkou.	Večer	se	ale	strojí	do	dlouhých	kalhot	a	pl-
ných	bot,	protože	nemá	rád	chladno	a	už	vůbec	ne	zimu.	
Na	zádech	krosna	o	obsahu	65	litrů	a	přes	rameno	braš-
na	jako	příruční	zavazadlo.	Na	další	cestě	taktéž	nahraze-
na	menším	batohem.	Opět	výhoda	volných	rukou.	Rád	pije	
pivo	i	na	cestách.	Nekuřák,	ale	hulič.

1.	den	–	4.	ledna	2010
Cesta	z	Červeného	Kostelce	pro	Vaška	do	Dvora	Krá-

lové	a	pak	hurá	do	Prahy	na	Ruzyň.	Veze	nás	Jirka,	tak	ho	
v	tom	usněženém	počasí	krotím	v	rychlosti.	Jiří	Rosa	ml.,	
po	otci	muzikant.	Oba	jsou	bubeníci.	21	let.	Rocker	tělem	
i	duší.	Potetován,	dlouhé	vlasy,	zástupy	fanynek.	Moc	hod-
ný	a	příjemný	kluk.	Pracovitý	a	zodpovědný	po	obou	rodi-
čích.	Někdy	bych	řekl,	že	oni	 jsou	 to,	čemu	se	dnes	říká	
workoholici.	Naštěstí	si	jsou	toho	vědomi	a	občas	vysadí.	
Vašek	si	nakonec	vzal	kotníkové	boty	do	hor,	které	chtěl	
ještě	včera	nechat	doma.	V	Poděbradech	si	mění	české	
za	dolary,	trochu	na	poslední	chvíli.	Na	letišti	jsme	poměr-
ně	brzo,	asi	v	půl	dvanácté.	Jirka	jede	hned	domů	a	odlet	
máme	ve	13.	45,	tak	je	moře	času	na	odbavení.	Nechává-
me	si	smršťovačkou	zabalit	batohy,	odbavujeme	se,	káva,	
a	pomalu	k	letadlu.	Ještě	před	odbavením	vyvolávají	letišt-
ním	rozhlasem	Vaška.	Při	příchodu	k	odbavení	mu	kontro-
lorka	sděluje,	že	má	v	krosně	bombu.	Zaplať	pánbůh	jen	
propanbutanovou,	která	s	námi	nemůže	do	letadla.	Tak	to	
nám	moc	nevyšlo.	Naše	vaření	na	cestě	je	ohrožené,	plné	
krosny	polívek	a	kafe,	to	si	bez	vařiče	asi	nedáme.	Snad	to	
vyřešíme	v	Arushi.	Let	turecké	společnosti	o	hodinu	opož-
děn,	to	nám	to	začíná.	Celý	let	je	v	pořádku,	perfektní	ser-
vis.	Ale	přesto	všechno	jsme	v	Istanbulu,	kde	přesedáme	
na	další	letadlo,	o	hodinu	déle.	Máme	velkou	honičku	stih-
nout	spoj	do	Nairobi.	Poklusem	přes	celé	letiště	dorážíme	
na	poslední	chvíli,	stíháme	tak	tak.	V	tom	fofru	jsme	si	ne-
pohlídali	sedadla.	Dostáváme	-	já	26A	a	Vašek	6C,	na	dru-
hé	straně	letadla.	Ještě	že	jsou	dobří	lidé	a	jedna	slečna	si	
s	námi	přehazuje	místa,	a	vzhůru	do	Nairobi.

Václav Dušek, úryvek z knihy„Tanzánie V zemi Masajů“

v Zemi masajů (pokračování)

Poznámka:
Vzhledem k mnoha kladným odezvám z řad občanů jsme se do-

hodli s  panem Duškem, že vám i  v  dalších číslech obecních no-
vin nabídneme některé příběhy z putování po této zajímavé a jis-
tě krásné zemi.

Blanka Seidlová

Poslední	prázdninový	den	se	uskutečnila	již	11.	Hradišťská	
konvička	v	místním	sportovním	areálu.
Soutěže	se	zúčastnilo	celkem	11	družstev	mladých	hasičů	a	13	
družstev	dospělých.	Po	celý	den	bylo	pro	soutěžící	a	návštěvní-
ky	připraveno	bohaté	občerstvení.	V	kategorii	přípravky	vyhrá-
lo	družstvo	ze	sousedních	Vlčkovic.	V	mladších	žácích	vyhrálo	
Horní	Staré	Město	a	starší	žáky	vyhrál	místní	tým.
V	kategorii	mužů	a	žen	vyhrál	tým	z	Třebihoště.

hradišŤská konvička

sháníme FotoGraFie po roce 1945
Pro	 připravovanou	 publikaci	 sháníme	 fotografi	e	

z	obce	Choustníkovo	Hradiště.	Jedná	se	o	 jakékoliv	 fo-
tografi	e	po	roce	1945,	týkající	se	běžného	života.	Mohou	
to	být	 i	 fotky	spolků,	 různých	akcí,	oslav…	Předem	dě-
kujeme	za	zapůjčení.	Volejte	na	 tel.:	 499	692	942,	pište	
na	mail	obec@choustnikovohradiste.cz,	nebo	se	zastav-
te	na	obecním	úřadě.

K ulturní, sportovní a společenské akce do konce 2019
 » 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.
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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
Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 14:00

Telefonní čísla na OÚ
Starosta: 724 525 035
(starosta@choustnikovohradiste.cz)
Místostarosta Z. Šmíd: 603 271 833
Místostarosta Z. Seidl: 777 004555
Účetní: 723 937 123
Sekretářka: 499 692 942
(obec@choustnikovohradiste.cz)

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

Říjen      10. 24. Listopad 7. 21. Prosinec 5. 19.

povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
Dobrý	den,

jako	chovatel	psů	bych	Vás	rád	 informoval	o	novele	veterinárního	zá-
kona,	která	přináší	od	1. 1. 2020 povinnost	opatřit	každého	psa	elektronic-
kým	čipem.	Výjimkou	je	pouze	pes	označený	čitelným	tetováním	provede-
ným	před	3.	7.	2011.
Co to pro nás chovatele psů bude znamenat?

Návštěvu	u	Vašeho	veterinárního	lékaře,	to	samozřejmě	neplatí	pro	ty,	
co	jsou	v	předstihu	a	očipovaného	psa	už	mají.
Výhody čipování:
•	 Snadnější	vycestování	do	zahraničí	(ve	většině	evropských	zemí	už	či-
pování	povinné	je).

•	 V	případě	zaběhnutí,	 se	Váš	pes	snadněji	najde	a	v	případě	odcizení	
bude	snadněji	identifi	kován.

•	 Lepší	dohledatelnost	majitele	v	případě	nutnosti	postihu	za	týrání	zvířat.
•	 Lepší	kontrola	psa	při	prodeji.

Nevýhody:
Sáhnete	hlouběji	do	Vaší	kapsy,	cena	se	pohybuje	okolo	300	-	500,–	Kč.

Ale nebojte se,	tento	zákrok	není	pro	psa	nijak	rizikový	a	je	téměř	bezbo-
lestný.	Provádí	jej	každý	kvalifi	kovaný	veterinární	lékař	a	provádí	se	jednou	
za	život	zvířete.

Dále	bych	Vám	rád	doporučil	zaregistrování	Vašeho	psa	v	Národním	re-
gistru	majitelů	zvířat	 (www.narodniregistr.cz),	 teprve	potom	plní	mikro-
čip	funkci	prostředku	k	rychlému	nalezení	Vašeho	psa	v	případě	zaběhnutí.
A co nám hrozí? Očkování	proti	 vzteklině	u	neočipovaného	psa	pozbý-
vá	platnost	a	v	případě	že	takovýto	pes	někoho	poraní,	hrozí	jeho	majite-
li	správní	 řízení.	Nesplnění,	nebo	porušení	povinnosti	chovatele	 je	bráno	
jako	přestupek,	za	který	lze	u	fyzické	osoby	uložit	pokutu	až	20	000,–	Kč.

V	případě,	že	Vás	k	tomuto	tématu	bude	ještě	něco	zajímat,	neváhejte	
se	obrátit	na	svého	veterinárního	lékaře,	nebo	přímo	na	mě.

Martin Sieger, Choustníkovo Hradiště

platby do konce roku 2019
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pracovNí Doba oÚ

Otevírací	doba:
PO	-PÁ	9:00-11:00	•	12:00-15:00

Kontakt:	+420	499	423	116

POŠTA PARTNER CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
proběhne	ve	dnech	29. 10. 2019–31. 10. 2019

Tento den platí snížení cena s dopravou zdarma:
Kontrola	kotle	na	tuhá	paliva	-	1300	Kč	včetně	DPH	a	dopravy

Kontrola	spalinové	cesty	+	čištění	-	600	Kč	včetně	DPH	a	dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo: 734 442 762
Hromadnou	kontrolu	organizuje	fi	rma	TPT	SERVIS	s.r.o.

Každý	obdrží	protokol	o	provedené	revizi.
Více	informací	na	stránkách	www.tptservis.cz.

hleDÁ Se kroNika!!!
Hledáme	 kroniku	 menšinové	 školy	 v	 Choustníkově	 Hradišti,	 která	
vznikla	ještě	za	první	republiky.	Kronika,	byla	vedena	ještě	krátce	po	
revoluci.	Kdo	by	měl	jakékoliv	informace,	PROSÍME	o	sdělení.	Volej-
te	na	tel.:	499	692	942,	pište	na	mail	obec@choustnikovohradiste.cz,	

nebo	se	zastavte	na	obecním	úřadě.

svoZ nebeZpečného odpadu V SOBOTU 26. ŘÍJNA 2019
od 12:10 do 13:35 ve středu obce proti Obecnímu úřadu

u nakládky bude přítomna pověřená osoba obce

Předávání	nebezpečného	odpadů	musí	probíhat	osobně,	aby	bylo	
zcela	zřejmé,	kdo	je	jejich	původcem.	Pokud	tak	nebudete	moci	ze	zá-
važných	 důvodů	 učinit,	 prosíme	 vás,	 abyste	 předem	 informovali	 mís-
tostarostu	obce	(tel.:	+420	603	271	833)	a	nebezpečný	odpad	v	žádném	
případě	neodkládali	na	jiná	než	výše	určené	stanoviště.	Z	technických	
důvodů	je	velmi	obtížné	provádět	nakládku	jednotlivých	kupek	odpadů,	
které	by	se	zcela	neorganizovaně	objevovaly	po	celé	obci.

Připomínáme,	že	zpětný	odběr	elektrozařízení,	která	jsou	komplet-
ní	 (tzn.	bez	chybějících	součástí,	sejmutých	krytů,	chybějících	vypína-
čů,	šňůr	apod.)	zajišťují	i	jejich	prodejci.	Za	tuto	službu	hradíte	prodáva-
jícímu	poplatek	při	nákupu	nového	zařízení,	a	proto	uvítáme,	pokud	bu-
dete	odevzdávat	tento	odpad	v	rámci	svozu	nebezpečného	odpadu	obci	
jen	výjimečně.

Svoz objemného odpadu: Zároveň	se	svozem	nebezpečného	od-
padu	bude	proveden	svoz	objemného	odpadu.	Sem	patří	 veškerý	od-
pad,	který	není	uveden	mezi	nebezpečným.	Kontejner	na	objemný	od-
pad	bude	přistaven	v	pátek	dopoledne	proti	Obecnímu	úřadu.	Občané	
budou	mít	možnost	vkládat	objemný	odpad	během	celého	víkendu.

MARIUS PEDERSEN
provede	ve	vaší	obci	mobilní	svoz	nebezpečných	odpadů

(při	větším	množství	nebezpečného	odpadu	–	kontaktujte	p.	Šmída	
+420	603	271	833)

Ledničky,	mrazničky,	televizory,	monitory,	ostatní	elektropřístroje,
monočlánky	a	zářivky	budou	odebírány	ne	jako	odpad,	ale	na	zpětný	odběr.

Proto	je	nepoškozujte	a	neodebírejte	žádné	součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU! ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU OD-
VEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

tel: 493 646 750 • fax: 493 646 770

Vybírané nebezpečné odpady:
•	 oleje	a	nebo	tuky
•	 barvy,	lepidla,	pryskyřice
•	 rozpouštědla
•	 kyseliny,	hydroxidy,

fotochemikálie
•	 detergenty
•	 odmašťovací	prostředky
•	 staré	léky
•	 pesticidy
•	 akumulátory	(i	plné)

Další odpady, které od Vás ode-
bereme:
•	 pneumatiky

(osobní	bez	disků)
•	 monočlánky
•	 elektropřístroje	 –	 radia,	 vysa-

vače,	pračky,	sporáky,	atd.
•	 ledničky,	mrazničky
•	 televizory
•	 zářivky,	výbojky


