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Obecní nOviny
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Vážení spoluobčané,
prožíváme čas adventu, čas očekávání, období krát-

kých dnů a tmavých večerů. Děti obdarovala Barborka, 
některé si prožily krušné chvilky plné obav s Mikulášovou 
družinou, ale teď se hlavně nemohou dočkat Štědrého 
večera. Zpomalte, využijte vánočního času a prožijte ho 
v okruhu svých nejbližších. S příchodem nového roku si 
budeme navzájem přát všechno nejlepší.

Dovolte mi nyní poohlédnout se za rokem 2019 a při-
pomenout některé akce, které se v něm uskutečnily.

Na místních komunikacích jsme provedli opravy 
za cca 300.000 Kč. Opravil se povrch komunikace na 
„Šlosberg“, vybudovala se výhybna mezi sady na Fer-
dinandov a provedly se lokální opravy povrchu v rámci 
obce. Začali jsme s úpravou krajnic podél vybraných 
komunikací, aby voda z komunikace odtékala do příko-
pu. Došlo k opravě střech na obecním úřadě, kulturním 
sále, stodole a vodárně u Müllerů. Provedl se zdravotní 

a výchovný řez na stromech v obci. Do konce roku bude 
dokončena projektová dokumentace k posílení vodních 
zdrojů a propojení vodovodních řádů. Dalším z důležitých 
kroků bylo zahájení projektových dokumentací, a to na 
opravu komunikace směr Kohoutov v kooperaci s Králo-
véhradeckým krajem a zahájení projektové dokumentace 
na opravu a výstavbu komunikace „Stašák – dětské hřiš-
tě“. Postavilo se workoutové hřiště ve sportovním areálu. 
Na dotacích naše obec získala 381.000 Kč. Nejedná se 
o velkou částku, ale zatím se nerealizoval velký projekt. 
V kulturním životě obce se uskutečnilo 25 akcí a 3 nás 
ještě čekají. Mám radost z toho, že je naše obec kultur-
ně aktivní a chtěl bych poděkovat všem spoluaktérům, 
kteří se na akcích podílejí. Mohl bych pokračovat dále, 
ale domnívám se, že mnohé akce jsou již viditelné a není 
potřeba vše rozepisovat…

Jan Vogl

Slovo StaroSty obce chouStníkovo hradiště

Přejeme všem občanům 
klidné prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do nového roku 2020.

vítání občánků 
Dne 15. listopadu 2019 se v obecním domě konalo 
vítání nově narozených dětí. Přivítat malé občánky 
Choustníkova Hradiště přišly opět děti z mateřské 

školy, které nám zazpívaly krásné písničky.

Po slavnostním proslovu starosty obce následoval 
slib rodičů a podpis do pamětní knihy. Jedna holčička 
a jeden chlapeček byli postupně uloženi do kolébky, vy-
fotografováni a následně obdarováni peněžitým darem 
a dárečky s nápisem „Jsem Hradišťánek“. Maminky 
byly obdarovány kytičkou.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům a všem blíz-
kým, kteří se zúčastnili. V neposlední řadě děkujeme 
paní Pavlíně Potocké, Haně Čížkové a Marii Láskové za 
přípravu této krásné události.

Adéla Pilařová
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oprava břehů 
kocbeřSkého potoka

rozpočet obce 2020 
Na zastupitelstvu obce 20. 11. 2019 byl schválen rozpočet obce pro rok 2020. 
V plánu je mnoho investičních akcí a oprav. S těmi významnějšími bych Vás 
rád seznámil. Chtěli bychom zahájit práce na projektech k výstavbě hasičské 
zbrojnice a projekt na zasíťování zóny Z9, která je určená k výstavbě rodin-
ných domů. V průběhu roku se dokončí projektová dokumentace k místní 

komunikaci „Stašák - dětské hřiště“. Bude se dále pokračovat ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem na projektové dokumentaci opravy komunikace 

směr Kohoutov s chodníky a kanalizací. Na vodovodním řádu budou probíhat 
plánované opravy a zahájí se práce na zesílení vodních zdrojů. Také bychom 
rádi zahájili rekonstrukci veřejného osvětlení podél hlavní silnice I/37, ale zále-
ží, jestli obec získá potřebnou finanční podporu. Budeme pokračovat s opra-
vami obecních budov a proběhne výstavba technického zázemí pro JSDH. 

V plánu je oprava povrchu místní komunikace k mateřské škole a místní 
asanace povrchu v části obce Grunt a Zátiší. Zahájí se práce na projektu mul-

tifukčního hřiště, který je již delší dobu očekáván.

Jan Vogl

Přítomní: Ing. J. Vogl, Z. Seidl, Z. Šmíd, mUDr. J. Záplata, mgr. J. Popov, přizváni J. Hudok, J. macháček
 » Sportovní hřiště - pan J. Hudok byl přizván na jednání Rady. Řešily se plány investic na r. 2020. Smlouvu o pronájmu 
areálu hřiště připraví pan Šmíd.

 » Byl podán návrh na zakoupení lodního kontejneru na hřiště, který bude sloužit k uskladnění vybavení a úložiště pro SDH.
 » Radnice - byla řešena omítka radnice. Pan starosta navrhl opravu pohledové strany a na čelo budovy umístit renovovaný 
obecní erb s opraveným letopočtem.

 » Pan starosta poděkoval hasičům za zdařilé posvícení. Dále sdělil, že by rád koupil plastové popelnice na plast, které by 
sloužily při podobných akcích.

 » Provozní řád sportovního hřiště – pan Seidl připraví návrh.
 » Automobil pro hasiče – přizvaný pan J. Macháček sdělil Radě možnost získat vyřazený automobil od celní správy – v pří-
padě úspěchu by se jednalo o bezúplatný převod vozidla Renault Trafic.

 » Radou obce byly schváleny vícepráce na opravě střechy obecního domu č. p.79 provedené panem J. Zemanem.
 » Rada odsouhlasila smlouvu se společností Marius Pedersen ohledně svozu objemného, nebezpečného odpadu a skla.
 » Pan starosta navrhl aktualizaci tzv. Pasportu komunikací v naší obci. Tento úkol byl zadán spol. Hrdlička, s. r. o.
 » Nájemní smlouva od SPÚ na p.p.č. 224 o výměře 255 m2 – smlouva byla schválena od 1. 10. 2019.
 » Akce Českého svazu žen - Svaz dostal na vědomí, že mu bude proplaceno ubytování členek v Lázních Luhačovice. Také 
bude tomuto Svazu proplacen autobus na cestu do Hostinného a zpět. ČSŽ požádal rovněž o proplacení vstupenek pro 
členky na kulturní akci v Jaroměři. Předsedkyně Českého svazu žen požádala o finanční příspěvek. Tato žádost bude 
schvalována v rámci rozpočtu na zastupitelstvu obce.

 » Mosty v Choustníkově Hradišti - pan starosta sdělil výsledky revize. Bezprostředně je nutné umístit dopravní značení 
u objektů v havarijním stavu. V rozpočtu na r. 2020 je třeba vyčlenit částku na jejich opravu.

 » Nové internetové stránky – VECTOR software Mgr. R. Vaňura. Stávající stránky již nevyhovují a jejich správa se prodra-
žuje. Uvedení do provozu od 1. 1. 2020. Návrh byl Radou schválen.

 » Panoramatická fotografie obce na obecní internetové stránky – obec dostala nabídku od spol. Panoramas, s. r. o. K této 
nabídce se Rada vrátí příští rok.

 » Hudba posvícení – SDH Choustníkovo Hradiště požádalo o proplacení hudby, která hrála na posvícení 21. 9. 2019. Byl 
schválen obecní příspěvek.

 » Nabídka CODEXIS – soubor vzorů smluv. Starosta byl pověřen zhodnocením užitečnosti nabídky pro účely obce.
 » Podomní prodej – Radě byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky Tržní řád obce Choustníkovo Hradiště. Z diskuse 
vyplynulo, že některé detaily bude nutno doladit.

DISkUZe:
 » Pan starosta informoval o zájezdu do Polska 17. 10. 2019 do tržnice Kudowa Zdroj. Dal návrh na proplacení autobusu 
s finanční účastí Vlčkovic, Kuksu a Stanovic. Návrh byl schválen.

 » Paní ředitelka mateřské školy podala žádost o proplacení autobusu pro děti z naší MŠ na výlet do Potštejna. Žádost byla 
schválena.

 » Pan Z. Šmíd sdělil, že obecní plotostřih dosloužil. Byl pověřen výběrem a nákupem nového.
 » Pan Z. Seidl sdělil informace o obecním hřbitově a o smlouvě o kanalizaci v obci.
 » Hovořilo se o obecním praporu a erbu.

MUDr. Jiří Záplata

z jednání rady obce 2. října 2019

Středem obce protéká Kocbeřský 
potok, který je ve správě Lesů České 
republiky, s. p. Již v minulých letech 
probíhaly opravy koryta a v roce 2020 
by se měly opravy dokončit. V letošním 
roce probíhá částečné vyčištění a po-
sléze dojde k výspravě spár. V příštím 
roce jsou v plánu opravy poškozených 
zpevněných břehů a kompletní vyčiště-
ní od sedimentů celého potoka. Obec 
má v plánu souběžně s touto akcí opra-
vit mostek u dětského hřiště přes výše 
uvedený potok. Jedná se o klenbový 
kamenný most, který se postupem času 
stal nedílnou součástí naší obce.

Jan Vogl

oprava břehů 
kocbeřSkého potoka
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KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
Dne 30. listopadu 2019 se v našem kostele Povýšení 

svatého Kříže uskutečnil 28. předvánoční koncert.
Tentokrát jsme uvítali vynikající soubor Spirituál kvin-

tet, který pod vedením Jiřího Tichoty předvedl opravdu 
mistrné představení.

Krásná akustika našeho kostela se snoubila s dokona-
lým nazvučením a procítěnou interpretací členů souboru. 
Vznikla opravdu dobrá atmosféra souznění účinkujících 
a jejich publika, projevující se nejen častým potleskem, 
ale i tím, že nejednou zpíval doslova celý až po okraj na-
plněný kostel. Tak hojnou účast náš kostel nepamatuje od 
památného vystoupení Eduarda Hakena v roce 1994, za 
což se tehdy zasloužil nedávno zesnulý Mgr. Jan Láska 
a jeho paní. Na důkaz kontinuity uvedla Spirituál kvintet 
právě paní Marie Lásková.

Myslím, že tento koncert byl velkým úspěchem, který 
přispěl k dobrému jménu naší obce, neboť kromě Hradiš-
ťáků se ho zúčastnilo mnoho lidí z blízkého i vzdáleného 
okolí. Zároveň je to důkaz, že i na relativně malé obci může 
se zdarem účinkovat umělecký soubor z první extraligy.

Koncert byl výjimečný i tou skutečností, že Spirituál kvin-

tet oznámil na příští rok ukončení své šedesátileté existen-
ce, takže naše obec měla tu čest být účastníkem jednoho 
z jejich posledních veřejných vystoupení. Na tomto místě 
musím členům tohoto souboru poděkovat nejen za profe-
sionalitu, se kterou koncert odvedli, ale především za milé 
a veskrze srdečné a vstřícné chování.

Dále chci poděkovat vedení obce Choustníkovo Hradi-
ště, Českému svazu žen a Sdružení dobrovolných hasičů, 
jakož i ostatním občanům, kteří všichni vykonali velký kus 
záslužné práce, bez níž by se taková akce nedala vůbec 
uspořádat.

V neposlední řadě patří velký dík i sponzorům, jmenovitě 
OLFIN CARu, s. r. o., Malusu, s. r. o., MUDr. Lubomíru Jadr-
nému, Kateřině Maternové, Staré lékárně, s. r. o., Ing. Pavlu 
Rausovi, Lubomíru Drškovi, Miloši Potockému a MUDr. Jiří-
mu Záplatovi, kteří významně pomohli naší obci s financo-
váním koncertu.

Závěrem chci vyslovit přání, aby tradice koncertů v naší 
obci nadále podobně úspěšně pokračovala.

Za kolektiv pořadatelů MUDr. Jiří Záplata

zóna z9
Obec Choustníkovo Hradiště plánuje zónu pro výstavbu rodinných domů. Pro daný 

záměr chce využít obecní pozemky. Ve studiích se počítá s výstavbou na 2,5 ha staveb-
ní půdy, kde by mělo vzniknout 19 stavebních parcel o výměrách kolem 10 až 12 arů. 
Zbývající plochu tvoří příjezdová komunikace a obecní zeleň. Cesta k realizaci je dlou-
há, a pokud budeme moci nabídnout za 2 až 3 roky stavební parcely, budu to brát jako 
úspěch. Cílová varianta výstavby nikterak nebrání dalšímu rozvoji sousedních parcel. 
Jsem však toho názoru, že výstavba v obci by měla být pozvolná a nikterak agresivní, 
jako některé obrovské developerské projekty, či názor jednoho ze zastupitelů, který by 
chtěl hned zastavět cca 9,5 ha půdy. Nikdo neví, jakým směrem ovlivní vybudování dál-
nice lukrativnost prodeje pozemků v obci. Bude zájem o stavební pozemky u dálnice? 
Nestanou se pouze předraženými pozemky? Je mnoho otázek, na které v této době 
neznáme odpovědi. Čas nám ukáže, jestli to bylo správné, či špatné rozhodnutí.

Jan Vogl

Rádi bychom Vám 
sdělili, že každou 
neděli v 18:00 
hod. je sloužena 
mše svatá v kos-
tele Povýšení 
svatého Kříže 
v Choustníkově 
Hradišti. Budeme 
rádi, když přijdete 
a budete s námi…

POZVÁNKA
do hradištSkého koStela
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zprávičky ze školky

Podzimní návštěva 
Zemědělského družstva Dolany

Na sklizeň jablek v ZD Dolany nás pozvala Kristý-
na Michálková, naše už bývalá maminka (pomohli jsme 
jí vychovat tři děti). Nezapomněla na nás a splnila slib. 
Dolany spolupracují se školami, jsou zapojeni do projek-
tu „Ovoce do škol“ a na exkurze dětí jsou zvyklí. Děti se 
seznámily nejen s trháním jablek, ale i jejich dopravou, 
tříděním a uskladněním. Dostali jsme na ochutnání jabl-
ka kyselejší (česká odrůda TOPAZ) i sladší (JONAGOLD) 
a úplně sladký (GOLDEN). Přivezli jsme si i mošt z jablí-
ček GALA, tak ten byl tak sladký, že jsme si ho ředili vo-
dou. Především se povedlo počasí a setkání s příjemně 
naladěnými lidmi bylo úplně nejlepší. Pro nás pedagogy 
bylo překvapením, jak na exkurzi zareagovaly děti. Nejen 
že dodržovaly veškeré pokyny od paní Michálkové, ale 
hned druhý den ze stavebnic vznikaly kontejnery na jabl-
ka, mimo traktory vyráběly vysokozdvižné vozíky apod… 
Třeba příště nebudeme platit za dopravu a pozvou nás 
z našeho Malusu…? :-D Moc povedený výlet!

Předškolní výuka angličtiny
Catherine Dušek neboli „naše Katka“ je maminkou Va-

šíka z naší školky. Už druhým rokem učí, hravou formou 
a zdarma, předškolní děti anglicky písničky, říkadla a růz-
ná slova a slovní spojení.

Čtení pohádek od našich babiček
Myslím, že tato tradice se ještě rozšíří, zatím tu byly 

babičky Hanička a Maruška a brali bychom i nějakého ši-
kovného dědu. A o čem to celé je? Po dvanácté hodině 
přijde babička do školky a přečte dětem pohádku před 
spaním. Zorganizovaly to naše ženy a případným zájem-
cům stačí kontaktovat paní Marii Blažkovou, která nám 
pohádkové babičky posílá.

Výlet na zámek Potštejn
Na zámku Potštejn děti vstoupily do děje krásného před-

vánočního příběhu o Ježíškovi i s putováním za ním do Bet-
léma. Byli jsme pohoštěni v zámecké cukrárně, prohlédli si 
zámek a okolní zámecký park, vánoční výstavu a zámecký 
betlém. Doporučujeme prohlédnout si naše fotografie a ne-
chat si od dětí vyprávět…

Celodenní výlet se vstupným je pro některé rodiče našich 
dětí (někteří mají v MŠ třeba i dvě děti) finančně náročný, 
proto chceme touto cestou poděkovat naši obci za poskyt-
nutí příspěvku na dopravu na tuto naši velmi zdařilou akci.

Projekt s dopravní tématikou
Na fotografii je v pozadí vidět instalace našeho vánoč-

ního stromu. Dva roky zpět jsme měli potíže s osvětlením 
stromu, ale letos to bude opravdová nádhera. Určitě se při 
příjezdu od Zboží dívejte, náš strom je vidět zdaleka. Pro-
jekt s dopravní tématikou jsme organizovali ke konci listopa-
du venku i uvnitř a docela si to užili všichni - děti i dospělí.
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Podzimní návštěva ZOO 
ve Dvoře Králové nad Labem

Na konci října byla v ZOO moc hezká akce s dýněmi 
a strašidly, tam jsme zkrátka nemohli chybět…

WORKOUT
Máme novou „atrakci“, tzv. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ. 

Trochu z Wikipedie: „ Workout vznikl v bývalém SSSR, jako 
cvičení venku, tzv. venkovní fitness a je to aktivita s vlastní 
vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných spor-
tovních hřištích. Cvičení na hrazdě, bradlech, žebřinách 
a jiných konstrukcích.“

To, jak dlouhá a strastiplná cesta k vybudování to byla 
a kolik to vše stálo, asi víme všichni. Do konce listopadu se 
vysází zeleň a na jaře proběhne poslední fáze vybudování 
zázemí patřící k workoutu, a to bude altán. Ano, stálo to 
dost peněz a tak si myslím, že je potřeba se k tomuto ma-
jetku obce, (potažmo nás všech), chovat ohleduplně. Moje 
zkušenosti s tím, jak se tam kdo chová, si nechám pro sebe. 
Zde mohu jen apelovat na rodiče, aby svým nedotknutelným 
ratolestem vysvětlili, jak by se měly chovat k věcem, které 
patří a slouží všem. Např., odpadky se hází do košů či do 
popelnic (je jich tam asi šest), nejezdí se po pingpongovém 
stole na koloběžkách, neběhá se po střeše pergoly, neničí 
se vše, co se třpytí (sklo lednice a tím je zničena), nepou-

žívají se stoly pod pergolou jako překážková dráha. Dále, 
když na někoho přijde „velká“, tak že je dobré popoběhnout 
do křoví a né dávat všem na vědomí, jak zdravě žiju. Sa-
mostatná kapitola jsou vajgly, ty vidí koš, až když je uklidí 
nějaký pohunek, který se na to nemůže dívat. Musím se 
zmínit i o četě sběračů vajglů, kteří v první fázi nedopalek 
seberou, (by z něho dostali zbytky tabáku), aby pak vše ho-
dili opět jinam než do koše a ještě přidají to své vykouřené. 
Opravdu, vajglový b-----. Nakonec jsem se rozjel, co? Pře-
berte si to, jak chcete, pro někoho malichernosti, pro mne 
ničení majetku a znevážení práce, která je ve prospěch nás 
všech. Zakončím trochu optimisticky. V poslední době se 
situace hodně zlepšila, a to asi proto, že z důvodu zimy, 
deště a brzkého stmívání, návštěvnost opadla, Tím vůbec 
nechci naznačovat, aby se na hřiště nechodilo, naopak je 
vítán každý, kdo se chce chovat a nakonec i chová jako člo-
věk. Tak toto je taky pohled na WORKOUT a přilehlé okolí. 
Děkuji za pozornost.

Hudok Jiří

Všem občanům a přátelům naší 
MŠ přejeme krásné, pohodové 
Vánoce a v novém roce 2020 
buďte šťastní, zdraví a spokojení.

Mgr. Ivana Mrštíková 
a kolektiv MŠ
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mladí haSiči

Po úspěchu na krajském kole jsme zvolnili tempo, bě-
hem prázdnin je i kalendář soutěží prořídlý.

Poslední soutěží, než se dětí rozjedou na tábory, dovole-
né a k babičkám, je námi oblíbená soutěž v Rožnově.

Vyrazili jsme se dvěma družstvy starších, do kterých 
jsme zapojili i mladší – Páju a Vojtu. Útoky se nám povedly 
úplně úžasně, „A“ ukázalo útok nejlepší a „B“ s našimi mlad-
šími druhý nejlepší. V součtu „A“ soutěž ve své kategorii 
vyhrálo, „B“ obsadilo 6. místo.

Abychom se i my podíleli na vzhledu obce, připravil si 
pro nás pan starosta úkol – natřít vrata hasičské zbrojnice 
na Ferdinandově. Neplánovaně jsme prací strávili dva dny, 
ale s výsledkem jsme spokojeni. Ještě více nás těší, že jsme 
nezůstali osamoceni a připojil se i další občan, který opravil 
fasádu. Po konečné úpravě je na zbrojnici radost pohledět.

V první polovině srpna jsme vyrazili strávit víkend výlet-
ně i sportovně. V pátek 9. 8. 2019 jsme dopoledne vyrazili 
směr Litomyšl, prohlídli si náměstí, zámek a park, počasí 
nám nečekaně přálo, proto jsme zamířili na koupaliště v Po-
ličce, které už máme vyzkoušené z let předchozích. Přesun 
do Kamence jsme odložili až na večer. Stanové městečko 
ještě zelo prázdnotou, měli jsme proto při výběru vhodné-
ho plácku úplně volnou ruku :-). Po sobotní snídani jsme 
zajeli do nedalekého Širokého Dolu obhlédnout soutěž ve 
výstupu na věž, která se začíná běhat v dorostu, a uvidí-
me, jestli najdeme nějaké odvážlivce, kteří začnou s touto 
disciplínou. Zatím si ji měli možnost vyzkoušet jen čtyři děti 
na tréninkovém kempu v Pardubicích, kterého jsme se zú-
častnili v březnu.

Odpoledne už přišla řada na naše borce na soutěži 
v Kamenci na sto metrů překážek. V krásném areálu jim 
nepadaly časy na bednu, ale osobáky to byly a rozhodně 

se nemají za co stydět. Nedělní dopoledne patřilo útokům 
dospělých, to je taky nádherná podívaná, protože soutěž je 
zařazena do Českého poháru.

Termínově jsme se přiblížili již k naší domácí soutěži – 
Hradišťská konvička. Děti soutěží ve třech disciplínách, 
štafeta CTIF upravená na 7 úseků, štafeta dvojic a požární 
útok. Protože se daří díky panu Vojtíškovi udržovat vyseka-
ný ovál po celý rok, můžeme si dovolit zařadit i tuto disciplí-
nu s klasickými předávkami a nemusíme běhat člunkově. 
Štafeta na oválu je výsadou sportovní stadionů, nepama-
tuju si, že bychom ji běhali na trávě někde jinde než u nás. 
V kategorii starších jsme měli znovu dvě družstva, družstvo 
„A“ soutěž vyhrálo a obhájilo putovní pohár, družstvo „B“ 
obsadilo místo 4.

Hned druhý den jsme jeli do Hostinného na předposlední 
soutěž v šedesátkách, zařazenou do okresního přeborníka 
v šedesátkování. Domů jsme vezli několik medailí a hlavně 
cenné body do přeborníka.

V sobotu 7. 9. 2019 jsme vyrazili do Radvanic na po-
slední soutěž v šedesátkách, ale protože po několikaden-
ním dešti byla tamní trať ve špatném stavu, spíš než běh by 
naše snažení připomínalo zápasy v bahně, byla soutěž po 
poradě vedoucích a rozhodčích zrušena.

Další víkend byl ale náročnější, soutěž v sobotu i neděli. 
V sobotu ZPV v Libňatově, v neděli závod na sto metrů pře-
kážek pro dorostence v Hajnici.

Libňatovskou soutěž v disciplíně ZPV jsme ovládli, „A“  
1. místo, „B“ 3. místo. Obě hlídky běžely pouze na 4 členy, 
tzn., že vždy jeden plnil disciplínu dvakrát, což je samozřej-
mě náročnější na čas. I tak mělo „A“ nejlepší běžecký čas. 
Po jejich doběhnutí nejdříve zavládlo zděšení, že některé 
stanoviště vynechali, po kontrole karty uklidnění, po kterém 
ale nastala opět panika, že se další hlídky musely někde 
ztratit, když dlouho po našich do cíle nikdo nepřibíhal. Šta-
fetu dvojic také vyhrálo naše „A“.

Rožnov soutěž

ZPV v Libňatově

Přeborník šedesátkování,
kategorie starší chlapci - 1. Dominik, 

3. Jakub, 10. František

Přeborník šedesátkování,
kategorie starší dívky - 2. místo Nelča, 

6. místo Anička
Přeborník šedesátkování,

kategorie s mladší chlapci - 3. Vojta
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tradiční prvomájová vyjížďka podorlicko 
vcc z opočna

Pan Jaroslav Mlynář absolvoval v květnu 
letošního roku jízdu veteránů v Novém Městě nad Metují, aby 

reprezentoval klub veteránů 
a obec Choustníkovo Hradiště.

POSVíCENí
V sobotu 21. září se ve sportovním areálu za bývalou 

poštou hodovalo.
Ještě před tím, než jsme si společně pořádně nacpali 

pupky, nás čekala spousta práce.
Celou akci propagovat, vymyslet program, sehnat 

sponzory a ochotné dobrovolníky, kteří se nebojí přiložit 
ruku k dílu.

Letos jsme si dali za úkol pozvat k nám pořádné 
„káry“. Jen ti co se zúčastnili, můžou posoudit, zda se 
nám to povedlo. Z našeho pohledu jednoznačně ano.

Okolní hasičské sbory potvrdili, že hasiči jsou rodina, 
i proto bylo k vidění spousta zajímavé, jak historické tak 
i té nejmodernější, techniky.

Po dlouhých telefonátech, schůzích kde jsme vše 
pečlivě domlouvali a také po zpracování dvou přes 
150 kg vážících vepříků, krájení dvaceti kilo cibule, 
strouhání křene, pečení koláčků, stavění vyhřívaných 
stanů… si velice vážíme, že jste za námi přišli, i když jste 
to někteří měli přeci jen o trochu dál. Pevně věříme, že 
změna místa konání byla jen ku prospěchu nás všech.

Přeci jen takhle hezký areál nemá každá vesnice, tak 
proč ho nevyužívat co to jde…

Nechceme na nikoho zapomenout, proto bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nám byli ochotni pomoci při 
pořádání tradičního posvícení.

Za SDH Jan Seneta

V Hajnici jsme sbírali hlavně zkušenosti, do dorostenec-
ké kategorie nám některé děti sotva dorostly, ale úplně stej-
ně sbírali zkušenosti jako mrňouskové od přípravky, které 
teď zúročují.

Na okresní ZPV do Hřibojed následující víkend jsme 
plánovali vyrazit se třemi hlídkami, což by znamenalo, že 
bychom mohli do okresního kola na jaře nastoupit se dvě-
ma družstvy. Bohužel bacily naše plány zhatily. Po několika 

letech, kdy naše družstva vyhrávala, jsme se všichni včetně 
dětí bohužel přestali dostatečně soustředit a chlapci udělali 
na trati chybu v určování azimutu, která je stála vítězství 
a do okresního kola vstupujeme s dvojkou. Je to jen jeden 
bod do konečného hodnocení navíc, ale ta naše už skoro 
tradiční jednička byla takovou uklidňující jistotou.

23. 11. 2019 jsme se zúčastnili halového Mistrovství Pod-
zvičinska v Hořicích, pořádající SDH je Miletín. Opět jsme 
měli dvě družstva starších se zapojením našich mladších 
a jedno družstvo dorostu. Družstvo „A“ v kategorii starší vy-
hrálo, družstvo „B“ obsadilo 13. místo (z jednadvaceti druž-
stev, dva mladší v družstvu), v dorostu to vyšlo na brambory.

Se změnou času jsme tréninky z hřiště přesunuli do bý-
valé školky, úterní vynecháváme, teď jsou ještě trochu vol-
nější, po vánocích ale nasadíme tempo a začne příprava na 
novou sezónu, do které jsme si vysnili jeden velký cíl: přes 
vítězství v okresním a krajském kole hry Plamen postoupit 
na MČR. Proto začínáme plnit kalendář na r. 2020.

A protože nejspíš další obecní noviny vyjdou až po váno-
cích, přejeme vám i za naše malé hasiče do toho kulatého 
roku 2020 hodně zdraví, štěstí, lásky, ať vám vychází vše 
tak, jak si vysníte.

Šárka Víšková, Jan Říha

Mistrovství Podzvičinska v Hořicích
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Nevím, co je veřejnosti známo o našem svazu a jak 
se jeví zvenčí, nabízím tedy můj pohled na náš spolek 
zevnitř.

Domnívám se, že ze společenských organizací obce 
jsme jedna z nejaktivnějších, ať jde o práci či o zábavu. 
U obecních akcí, které přímo neorganizujeme, funguje-
me jako základna s občerstvením, kdy účastníky vždy 
spolehlivě nakrmíme a napojíme. Jako úklidová četa fun-
gujeme pravidelně na hřbitově před Svátkem zesnulých 
a v červnu před slavností u památníku padlých.

Máme však i svoje vlastní akce, kdy si umíme užívat 
vzájemného společenství a dobře se pobavit. Alespoň 
některé z nich bych vám ráda představila.

oPékání bUřtů U rybníka. Na posezení 
u rybníka v Gruntu jsme pozvaly hlavně starší, zasloužilé 
členky svazu. Opečeme si klobásy, mladší děvčata ob-
sluhují, popije se kafíčko i vínečko. Jde o společné sdíle-
ní a v hezkém prostředí rybníka i díky atmosféře teplého 
červencového podvečera to bylo velice příjemné.

VýJeZD na Hory. Každoroční výjezd do Malé Úpy, 
který pořádá krajský výbor svazu a každý má za úkol 
připravit si nějaký program a postarat se o zábavu. Jde 
o setkání žen, z nichž většina je ve věku 55+, ale to nic 
nemění na tom, jak báječně se vždy pobavíme. Naše 
parta nacvičila komickou scénku „Poupata“. Pro své kul-
turní vystoupení jsme se inspirovaly spartakiádní sklad-
bou z dob našeho mládí „Poupata“, kterou jsme upravily 
a obohatily o taneček „Trnky -brnky“ s patřičnými kostý-
my. Vystoupení mělo úspěch, ale užily jsme si to pře-
devším my samy, neboť už při samotném nácviku jsme 
se náramně pobavily a navíc si zacvičily. Na „puntíkový 
den“ i na květinovou módní přehlídku jsme se patřičně 
vystrojily.

bUrZa. Koncem září jsme uspořádaly na hřišti 
„Burzu nepotřebných věcí“. Nešlo jen o oblečení, naše 
představa byla: „Nabídnout k prodeji za málo peněz 
věci, které doma překáží, ale je škoda je vyhodit, a na 
druhé straně si někdo může pořídit levně pro něj uži-
tečnou věc“. Neprodané oblečení jsme darovaly do cha-
rity v Broumově. Návštěvnost sice nebyla vysoká, šlo 
o novinku, ale věříme, že časem vejde do povědomí lidí 
i v širším okolí.

Pečení koláčů. Chystal se ples seniorů, který 
je pořádán pro okolní spřátelené obce ve Vlčkovicích, 
a to v režii paní starostky Bohuslavy Volfové. Ta oslovila 
náš svaz žen, zda bychom mohly napéci na tento ples 
koláče.

A tak se v odpoledních hodinách před plesem sešlo 
nás 8 děvčat v kuchyni, kde již kynulo těsto a pustily 
jsme se do práce.

Jako zkušeným kuchařkám nám šla práce od ruky, 
organizace pod vedením profesionálky Marušky Blažko-
vé klapala, takže vůně koláčů s náplní tvarohu, máku 
a jablečných povidel se šířila po okolí. Plné přepravky 
odváželi již hasiči přímo do sálu ve Vlčkovicích.

Několik mladších děvčat se po skončení práce na-
strojilo a odjelo pomoci organizátorům s roznášením 
jídla hostům i účinkujícím, jedna důchodkyně odjela na 
ples se pobavit už jen jako host.

ÚklID HřbItoVa. Před Dušičkami uklízíme hřbi-
tov již pravidelně.

Tentokrát se nás sečlo 11 děvčat: Hana Dušková, Ma-
rie Blažková, Pavla Potocká, Lída Hrubá, Vlasta Vaníč-
ková, Marta Fraitová, Jana Pavlasová, Marie Rausová, 
Jitka Kráčmarová, Hana Čížková a Lenka Dvořáková.

pohled na Svaz žen v chouStníkově hradišti
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Listí, které jsme shrabaly, posbírali pomocí techniky pra-
covníci obce. Ostříhaly jsme keře, zametly chodníky. Bylo 
všude čisto, třebaže na stromech ještě spousta listí zůstalo, 
odcházely jsme spokojené.

A když jsme byly tak hezky pospolu, zašly jsme do naší 
nové klubovny na kafíčko, kde nám Maruška Blažková už 
dříve přichystala štrůdl. Nastala tedy příležitost probrat udá-
losti a popovídat si o tom, co nás ještě čeká. Vlastně to byla 
taková neoficiální příjemná schůze.

DobročInná Sbírka. S blížícím se Svátkem ze-
snulých jsme uspořádaly sbírku svíček s úmyslem, že je na 
Dušičky zapálíme na opuštěných hrobech. V koloniálu paní 
Pochobradské a v krámku „Kalup“ paní Držkové jsme umís-
tily krabičky s příslušným nápisem. Naši spoluobčané jsou 
štědří, takže jsme mohly večer 2. listopadu v 18 hodin rozsví-
tit světla všude a oživit tak i hroby, kam nikdo nechodí. Sví-
ček bylo nakonec tolik, že jsme zbytek rozsvítily na pomníku 
padlých. Odměnou nám byl nádherný pohled na rozsvícený 
hřbitov.

VíkenD V lUHačoVIcícH. Na pozvání SŽ v Uher-
ském Hradišti jsme strávily prodloužený víkend 8. až 
10. 11. 2019 v Lázních Luhačovice. Setkaly jsme se tam se 
ženami ze všech koutů republiky. Vydalo se opět „zdravé já-

dro“ naší organizace, které je již sehraná dobrá parta jak 
na práci, tak na zábavu. Hlavní náplní pobytu byly pořádané 
přednášky: beseda s MUDr. Jaroslavem Minaříkem, specia-
listou na čínskou medicínu, přednáška spojena s ochutnáv-
kou kávy, RNDr Jiří Holínka promluvil na téma „Co vám lékaři 
západní medicíny neřeknou“. Zbyl čas i na procházky, proce-
dury, dobré jídlo, večer na taneček. Užily jsme si to naplno.

Do konce roku nás ještě čekají některé povinnosti, ale 
také příjemné záležitosti, o které se podělíme v dalším čísle 
obecních novin.

Svaz žen v Choustníkově Hradišti přeje všem čtenářům 
klidné a radostné prožití nastávajících vánočních svátků, 
v novém roce 2020 pevné zdraví a spokojenost v osobním 
i rodinném životě.

Napsala Marie Rausová

Působení ve svazu žen nám přináší radost ze 
společných činností. Nejen kulturní akce a zájezdy, 
ale i ty prospěšné, např. společné brigády, obohacují 
náš život a obveselují ho. Rády vás ženy mezi sebou 
uvítáme, čím víc nás bude, tím to bude veselejší… Volejte 
č. 737 982 103.

SbíRKA PRO DIAKONII 
bROUmOV

Obecní úřad oslovila Dia-
konie Broumov o sbírku oša-
cení, hraček, knih, povlečení, 
záclon a dalších věcí, které 
pomohou lidem v nouzi. Obec-
ní úřad poprosil Český svaz 
žen, jestli by se této sbírky ne-
ujaly a my to s radostí přijaly. 
Sbírka probíhala ve dnech od 
10.10. do 12.10. a s pomocí 
paní Vlasty Vaničkové jsme 
vybraly spoustu věcí. Tato 
sbírka měla v obci kladný 
ohlas a poroto se obecní úřad 
rozhodl, že se uspořádá zno-
vu příští rok v říjnu.

Za ČSŽ Dvořáková Lenka st.

poděkování
Ráda bych touto cestou poděkova-

la obci Choustníkovo Hradiště, za pod-
poru našeho Svazu žen. Díky této pod-
poře jsme se mohli - mimo jiné - vydat 
společně s občany obce na plánovaný 
výlet, nebo navštívit krásné vystoupe-
ní „Popelka na Cibulce“ v Hostinném.

Velkou radost máme také z naší 
klubovny. Byl nám přidělen prostor ve 
zdravotním středisku, který se sna-
žíme zpříjemnit výzdobou a různými 
úpravami. Největší zásluhu má pan 
starosta, kterému moc děkujeme.

Ani my nezůstáváme pozadu a sna-
žíme se pomáhat při akcích obce.

V sobotu 19. 10. 2019 se nám po-
dařilo uskutečnit velkou podzimní bri-
gádu na místním hřbitově, za pomoci 

strojů na úklid. Poděkování patří: Otto-
vi Vojtíškovi, Jaroslavu Mlynáři a Oldo-
vi Mackovi. Moc děkujeme – dušičky 
se se tak mohly konat v uklizeném 
areálu.

Letošní léto bylo krásné, plné kvě-
tů. Rozkvetlé balkony a záhony na za-
hrádkách – chlouba každého pěstitele. 
Jako vzpomínku na tyto dny přikládám 
krásné květy lilie.

Přeji všem hezký zbytek roku.
Za ČSŽ Hana Dušková
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rozSvícení vánočního Stromečku S nadílkou
Událost, která se opakuje kaž-

dým rokem, všichni se na ni těšíme, 
zejména děti, ale málokdo už dnes 
ví, kde se tato tradice vzala, nebo 
kde a proč byl v naší republice veřej-
ně rozsvícen první vánoční strom. 
Pojďte s námi trochu nahlédnout do 
této historie…

Ačkoliv si většina z nás tuto tra-
dici spojuje s křesťanstvím, mnozí 
namítají, že se tento zvyk objevil již 
o mnoho dříve a byl spojen s osla-
vami zimního slunovratu. Posuňme 
se ale do trochu bližší historie.

Vánoční stromek v křesťanském 
pojetí tak, jak jej známe a vnímáme v dnešní době, k nám přišel 
z Německa. Tím, kdo tam vánoční stromeček poprvé přenesl 
do domu a ozdobil jej zapálenými svíčkami, byl údajně někdy 
v 16. století, teolog a kněz Martin Luther. Z Německa se pak 
tento zvyk šířil dále do světa. Velkou měrou tomu přispěla roku 
1846 také anglická královna Viktoria, která byla v té době velmi 
populární. Když se nechala se svou rodinou naskicovat vedle 
ozdobeného vánočního stromku, začalo ji mnoho bohatých lidí 
okamžitě napodobovat.

U nás se první vánoční stromek objevil o něco dříve a to 
roku 1812 v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana  
K. Liebicha, který jej přichystal jako překvapení svým přátelům 
na vánočním večírku. Do běžných českých domácností se tento 
zvyk rozšířil až o několik desetiletí později.

Zdobení stromků se měnilo a vyvíjelo s dobou, ale také 
finančními poměry každé domácnosti. Dnes je to zejména 
otázka vkusu a preferencí. Na stromečku se rozsvěcely svíč-
ky, které později nahradily elektrická světýlka. Ty první vytvo-
řil v roce 1880 Thomas Edison a o dva roky později pak jeho 
kolega Edward H. Johnson vytvořil řetěz s 80 různobarevnými 
světýlky. Od roku 1903 se pak začaly řetězy vyrábět i pro běžné 
domácnosti.

Tradici osvětlení Národního vánočního stromku se 3 000 
světýlky na řetězu, zahájil roku 1923 americký prezident Calvin 
Coolidge. Tato tradice se poté dále šířila a stala se symbolem 
svátků.

V naší zemi se první veřejný vánoční strom, zvaný Strom 
republiky, rozsvítil roku 1924 na brněnském náměstí Svobody. 
Zasloužil se o to spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek. Hlu-
boce ho zasáhla příhoda, kdy roku 1919, se svými přáteli nalezl 
v lese, při vybírání vánočního stromečku, promrzlé odložené 
batole. Batole se podařilo zachránit a dostalo jméno Liduška. 
Těsnohlídek začal přemýšlet, jak pomoci opuštěným dětem, ale 
problémem byly – jako ostatně v každé době – finance. Inspira-
ci našel při své návštěvě Kodaně, kde viděl, jak pod vzrostlým, 
ozdobeným stromem pořádají sbírku na chudé děti. Rozhodl se 
přenést tento zvyk k nám a tak se nejprve rozsvítil strom v Brně 
a o dva roky později také v Plzni a Praze. Koncem 20 let už 
zářily vánoční stromy téměř ve všech městech.

V naší obci je rozsvícení vánočního stromku na návsi kul-
turní událostí, kdy se pod tímto stromem scházíme, abychom si 
užili společné chvíle. V této sváteční atmosféře si u „svařáčku“ 
povídáme, zatímco děti pobíhají kolem. Některé píší svá vánoč-
ní přáníčka Ježíškovi v improvizované Ježíškově poště, ostatní 
netrpělivě vyhlížejí čerty s Mikulášem a těší se na drobné dá-
rečky, které dostanou výměnou za básničku. Čekání nám letos 
zkrátil Jiří Záplata ml., který zahrál na trubku vánoční koledu 
a nechyběl ani blok písniček dětí z naší mateřské školy. Poté 
jsme odpočítali rozsvícení vánočního stromku a vzápětí nato se 
za velkého rachotu začali blížit čerti s Mikulášem a andělem, 
nastala nadílka. Počasí nám tentokrát přálo, tak doufáme, že 
jste si to užili stejně jako my. Moc děkujeme všem, kteří se na 
této akci podíleli i těm, kteří přišli strávit společně s námi hezké 
odpoledne.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, 
lásky a pohody v nadcházejícím roce.

Blanka a Zdeněk Seidlovi, foto: K. Křížková 
(informace čerpány z internetu)
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ježíškova vnoučata
Všichni jistě víte, o co jde. My,“ Všestranný sportovní 

klub“, již druhým rokem tuto akci podporujeme. Loni jsme 
poslali dvěma seniorkám finanční příspěvky. Jedné na 
nový invalidní vozík a té druhé na polohovací lůžko. Letos 
jsme snad trochu ulehčili pobyt v domově paní, která je 
upoutána na lůžko a splnili její přání. Koupili jsme jí televizi 
i se sluchátky. Nechce rušit své spolubydlící. Tímto děkuji 
členům VSK, kteří tuto akci již druhý rok podpořili v plném 
rozsahu.

Hudok Jiří

tříkrálová Sbírka v obci
Proběhne v týdnu od 6. 1. – 10. 1. 2020 dle počasí. 

Opět budou chodit dvě skupinky koledníků dětí z míst-
ní logopedické školy. Omlouváme se takto předem těm, 
k nimž nedorazíme nebo je nezastihneme doma. Není 
v našich silách a možnostech v jednom odpoledni na-
vštívit všechny občany Choustníkova Hradiště. Pro-
to, pokud budete mít zájem finančně přispět do sbír-
ky a obdarovat koledníky nějakými pamlsky, můžete 
se v uvedeném týdnu zastavit na OÚ v Choustníkově 
Hradišti u paní sekretářky. Děkujeme za pochopení. 
          P. Potocká

v zemi maSajů (z letiště do aruShi)
Přílet do Nairobi je trochu opožděn. Vyplňování 

potřebných dokladů, bez Vaška a jeho angličtiny jsem 
ztracen! To platí po celý průběh cesty. Jdeme do haly 
k pásu pro bagáž a hledat záchod. Na záchodě schová-
váme naší USD hotovost do kapsiček našitých na pás-
ku pro větší bezpečí před zloději. Fotíme první fotky na 
letišti Jommo Kenyata a hledáme KARIBU (VSTUPTE) 
restauraci, kterou nám doporučil náš poradce na ces-
tu Honza John Skořepa, dále jen John. V restauračce 
s námi přečkávají dlouhé čekání tři Češi – mladí kluci, 
kteří se pokusí zdolat Kilimanjáro. Při kávě, popíjení 
vody a pivka nám to utíká a k ránu, i když kluci říka-
jí, že nemůžou usnout, kromě mě všichni spí na novi-
nách na zemi. Okolo sedmé se začíná KARIBU plnit 
místním lidem a kluci musí vstávat. To nakonec nevadí. 
Posnídáme řízky a horalky, kterým Vašek říká energie 
sbalená na cestu, a ohlížíme se po odjezdu autobusu 
do Arushi. Týpek, který se k nám přifařil a nabídl nám 
jízdenky do Arushi nevypadal na to, že by mu člověk 

mohl svěřit pětikorunu. Od nás dostává od každého za 
jízdenku 30 USD. Naděje umírá naposled, a tak po dvou 
hodinách přijíždí oranžovo béžovej, pomlácenej, špina-
vej, uřvanej, no hroznej pidiautobus, asi pro 20 lidí. Řidič 
s pomocníkem házejí a přivazují naše krosny na střechu, 
ještěže jsme nesundali smršťovačku z letiště – a jedéé-
éém!

Náš pan řidič jede jako k ohni. Trochu se bojíme, 
trochu z toho máme srandu, ale držíme se všichni se-
dadel jak klíšťata. Jede se po tý nejhorší prašný cestě, 
a ani později na safari jsme něco podobného nezažili. 
Po třech hodinách zastavuje řidič u obchůdků s upomín-
kovými předměty, asi má u prodejců dohodnutou provi-
zi. Máme první a skoro poslední možnost jít na záchod. 
Jediné štěstí že člověk víc vypotí, než vyčůrá, a tak mů-
žeme s mírou doplňovat tekutiny a neprorvat se bokem. 
Nekupujeme nic, máme plné krosny a nebudeme nic ta-
hat 30 dní. Rozladění prodavači se s námi loučí a valíme 
to asi 5 km na hranice Kenya – Tanzania.

Tam začalo byrokratické kolečko s žádostí o Tan-
zanské vízum – poplatek 50 USD. Toto martýrium nám 
zabralo téměř dvě hodiny a trochu nás to rozladilo. Po 
ukončení všech formalit nasedáme na náš pidibus a ma-
žem sice překrásnou, ale rozklepanou krajinou. Po cestě 
ještě nabíráme osazenstvo od stejné společnosti, kte-
rým nejede autobus. Trochu se zmáčkneme a pokraču-
jeme směr Arusha. Okolo páté přijíždíme do cíle našeho 
prvního dne. Na zastávce se loučíme s krajany, přejeme 
jim hodně zdaru, a už se na nás vrhají taxikáři s nabíd-
kou odvozu na hotel.

Václav Dušek, úryvek z knihy „Tanzánie V zemi Masajů“ 
(Pro připomenutí - jedná se o knihu autorů Jiřího Rosy a Vác-
lava Duška, vyprávěné z pohledu Jiřího Rosy)

dálnice d11 jaroměř – trutnov
Momentálně se řeší projektová dokumentace pro 

územní řízení stavby „D11 1108 Jaroměř – Trutnov“. Obec 
Choustníkovo Hradiště se spojila s městem Dvůr Králové 
nad Labem, aby se vzájemně podpořili k realizaci přelož-
ky silnice II/299 Choustníkovo Hradiště – Zboží. Přeložka 
by byla obchvatem obce Choustníkovo Hradiště ze sjezdu 
z dálnice. Zároveň by tvořila obchvat pro městskou část 
Zboží a Žireč a stala by se tak ideální spojkou dálnice a prů-
myslových zón Borka (Juta) a Zboží (Karsit). Jasně by se 
definoval směr dopravy z dálničního sjezdu mimoúrovňové 
křižovatky Choustníkovo Hradiště.

Slýchávám názor, že pokud bude zřízena daná přelož-
ka, staneme se „mrtvou obcí“. Domnívám se, že k naše-
mu životu v obci nepotřebujeme, aby tudy denně projíždělo 
cca 1 100 kamionů a 9 000 automobilů, je to však můj osob-
ní pohled na věc.

Jan Vogl

nákup pozemků pro budoucí rozvoj obce 
Vlastníte -li pozemek, který již nevyužíváte nebo který chcete 

zpeněžit, nabídněte ho obci Choustníkovo Hradiště. Volejte na 
tel.: 499 692 942, pište na mail obec@choustnikovohradiste.cz, 

nebo se zastavte na obecním úřadě.
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UZaVření oÚ V Době meZI SVátky
V obDobí oD 23. 12. 2019 Do 1. 1. 2020 bUDe obecní 
ÚřaD Pro VeřeJnoSt UZaVřen. čerPání řáDné 

DoVolené.

K ulturní, sportovní a společenské akce do konce 2019
 » 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.

výměna vodoměrů
Chtěli bychom Vás informovat, že ti z Vás, kteří ještě 

nemáte vyměněný starý vodoměr, budete kontaktováni 
paní Munzarovou nebo Kosinovou ze společnosti Vo-
dohospodářské služby RT z Horního Lánova. Pokusí 
se s Vámi najít vhodný termín výměny. Výměnu přijede 
provést pan Kejzlar nebo jeho kolega pan Škoda. Před 
výměnou se pánové na požádání prokáží průkazy od 
obecního úřadu, které jsou vyobrazeny pod textem.

PracoVní Doba meZI SVátky
PO 23. 12. 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
ÚT 24. 12. ZAVŘENO
ST 25. 12. ZAVŘENO
ČT 26. 12. ZAVŘENO
PÁ 27. 12. 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00

PO 30. 12. 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
ÚT 31. 12. 7:30 – 11:00
ST 1. 1. ZAVŘENO

PoŠta Partner cHoUStníkoVo HraDIŠtě

Pracovník
Společnost: Milan Kejzlar - Instalatérství 
Sídlo: Puchmajerova 1063, 544 04 Dvůr Králové n./L.

Pověřil: starosta obce

Pracovník
Společnost: Milan Kejzlar - Instalatérství 
Sídlo: Puchmajerova 1063, 544 04 Dvůr Králové n./L.

Pověřil: starosta obceIng. Jan Vogl

Milan Kejzlar

Ing. Jan Vogl

Osoba pověřená k výměně vodoměrů v obci 
Choustníkovo Hradiště

Osoba pověřená k výměně vodoměrů v obci 
Choustníkovo Hradiště

Tadeáš Škoda

Pracovník
Společnost: Milan Kejzlar - Instalatérství 
Sídlo: Puchmajerova 1063, 544 04 Dvůr Králové n./L.

Pověřil: starosta obce

Pracovník
Společnost: Milan Kejzlar - Instalatérství 
Sídlo: Puchmajerova 1063, 544 04 Dvůr Králové n./L.

Pověřil: starosta obceIng. Jan Vogl

Milan Kejzlar

Ing. Jan Vogl

Osoba pověřená k výměně vodoměrů v obci 
Choustníkovo Hradiště

Osoba pověřená k výměně vodoměrů v obci 
Choustníkovo Hradiště

Tadeáš Škoda

KOmUNÁLNí ODPAD
Zastupitelstvo obce schválilo změnu svozových dnů. 

Pro rok 2020 bude probíhat svoz komunálního odpadu 
celoročně jednou za 14. dní. Zároveň dojde ke sníže-
ní poplatku za tento svoz na 550 Kč za rok na osobu. 
Snížením svozů ušetří obec ročně 67.000 Kč. Pokud se 
nám povede snížit objem komunálního odpadu z 218 
tun ročně na přibližně 180 tun ročně, mohli bychom 
se v odpadovém hospodářství přiblížit k nulovým ztrá-
tám. Za rok 2018 obec doplácela za komunální odpad 
215.622 Kč. Vycházím z poznatků, že pokud občan pl-
nohodnotně třídí, tak pak nemá do své popelnice skoro 
co vložit. Při kontrolních jízdách se svozovým autem na 
komunální odpad jsem poznal, že tento návrh je reálný. 
Nyní je na nás všech, zkusit tuto možnost využít a… 
VÍCE TŘÍDIT A MÉNĚ PLATIT.

Jan Vogl

TO SKO TO SKO TO SKO
leden 2 9 16 23 30
Únor 6 13 20 27
březen 5 12 19 26
Duben 2 9 16 23 30
květen 7 14 21 28
červen 4 11 18 25
červenec 2 9 16 23 30
Srpen 6 13 20 27
Září 3 10 17 24
říjen 1 8 15 22 29
listopad 5 12 19 26
Prosinec 3 10 17 24 31

SVoZoVé Dny tříDěnéHo a SměSnéHo komUnálníHo oDPaDU obce cHoUStníkoVo HraDIŠtě Pro rok 2020

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

bude se střídat svoz to a Sko.

DěkUJeme VŠem, kteří VčaS Platí obecní PoPlatky. 
těm, kteří ZaPomnělI to tímto PřIPomínáme.


