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OBECNÍ NOVINY

CHOUSTNÍKOVA
HRADIŠTĚ

www.choustnikovohradiste.cz

SLOVO STAROSTY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

zimní slunovrat je za námi a dny se pomalu prodlužují. Paní zima vládne slabou rukou a děti smutně vyhlížejí sníh. 
Někoho zaujme pěkný film nebo zajímavá knížka. V dnešní době je opravdu z čeho vybírat a kdyby Vás i přesto nic 
neoslovilo, možná přijdou vhod naše Obecní noviny Choustníkova Hradiště.

Jeden rok sice právě skončil, ale práce nikoliv, té je stále dost. Proto pracujeme s plným nasazením nejen na 
projektech již rozjetých, ale také na těch nových. Z těch nových bylo například vypsáno výběrové řízení na studii 
a projektovou dokumentaci k požární zbrojnici se školící místností, a pokud navštěvujete naše internetové stránky, 
mohli jste si všimnout, že od začátku února změnily svou podobu. Chtěli bychom Vás tímto požádat o shovívavost 
a toleranci, než se do systému plnohodnotně zapracují veškeré informace. Nové stránky obce by měly být přehled-
nější a pro Vás uživatelsky přijatelnější. V tomto výtisku se můžete také seznámit s plánem kulturních, sportovních 
a společenských akcí, které se letos uskuteční v naší obci. Pevně věřím, že se na některé z těchto akcí potkáme, 
protože i letos je opravdu z čeho vybírat.

Jan Vogl

Svatba v obci
Rozhodnutím Rady obce Choustníkovo Hradiště 

byla stanovena možnost konání slavnostních svateb-
ních obřadů. Místem určeném pro konání svateb je 
celé katastrální území obce Choustníkovo Hradiště. 
V praxi to znamená, že obřad může být uskutečněn 
na jakémkoliv místě v obci. I nadále lze uskutečnit 
svatební obřad na obecním úřadě, nově i v kulturním 
sále č. p. 79 a pro venkovní obřady je možnost vyu-
žít prostory sportovního hřiště. Pokud se rozhodnete 
pro svatební obřad v naší obci, nejprve se dostavte 
na OÚ, kde dohodneme všechny potřebné náležitosti 
a sdělíme Vám další informace. Pověřené osoby pro 
zajištění svatebního obřadu jsou:

• Ing. Jan Vogl, starosta obce
    • Zdeněk Seidl, místostarosta obce 

         • Zbyněk Šmíd, místostarosta obce

Pokud byste se rozhodli 
pro církevní svatební obřad, 
lze ho uskutečnit v koste-
le Povýšení svatého Kříže. 
Vlastníkem je Římskokatolic-
ká farnost – děkanství Dvůr 
Králové nad Labem, kde Vám 
také sdělí bližší informace.

Jan Vogl

Ve dnech 1. až 14. ledna probíhala celorepubli-
ková Tříkrálová sbírka, která v letošním roce navíc 
oslavila 20. výročí. Na Královedvorsku sbírku pořádá 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem a v naši obci 
se v tři krále již tradičně mění děti z místní logope-
dické školy. Letos do našich domácností koledníci 
zavítali 8. ledna. Celkově se v celé zemi vybralo 
neuvěřitelných 131.257.019,- Kč. Výtěžek za Krá-
lovédvorsko dosáhl částky 461.730,- Kč a z toho 
bylo v naší obci vybráno                   7.522 Kč.

Blanka Seidlová
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30. 10. 2019
 » Bylo odsouhlaseno předložit Zastupitelstvu obce ke schválení nabídku na odkup pozemku. p.p.č. 226/22 v k.ú. 
Choustníkovo Hradiště za 300,– /m2.

 » Pan Ing. Jan Vogl a Zdeněk Seidl byli pověřeni nákupem nové multifunkční tiskárny.
 » Byl schválen příspěvek pro Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem ve výši 4.000, - Kč.
 » Byla zamítnuta žádost o příspěvek pro MO Český rybářský svaz.
 » Bylo schváleno proplacení 5.000, - Kč za dopravu místního ČSŽ na kulturní akci do Hostinného.
 » Bylo schváleno oslovení firmy Makroils CZ s. r. o. ohledně likvidace jedlých olejů.
 » Pan Zdeněk Seidl byl pověřen aktualizací hřbitovního řádu.
 » Bylo schváleno přijetí dotace 10.000, - Kč od Královéhradeckého kraje na Pietní akt na novém hřbitově z dotačního 
programu 19RGI02.

 » Dále se rada zabývala například dokumentací ke komunikaci Stašák -dětské hřiště, Zónou Z 9, přeložkou komuni-
kace II/299 (Zboží - Choustníkovo Hradiště), strategickým rozvojovým plánem, smlouvou o kanalizaci, Svazkem 
obcí v Podkrkonoší, opravou komunikace a chodníku na Kohoutov a předvánočním koncertem 2019.

4. 12. 2019
 » Byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování tříděných 
komunálních odpadů.

 » Byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – obnova komunikace Stašák – dětské hřiště, mezi obcí Choustníkovo 
Hradiště a DiK Janák, s. r. o.

 » Byl schválen dar 2.000, - Kč pro Farní charitu Dvůr Králové nad Labem a 2.000, - Kč pro Okresní myslivecký spolek 
Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

 » Byla zamítnuta finanční podpora pro spolek Podzvičinsko.
 » Pan Zdeněk Seidl byl pověřen převzetím vozidla Renault Trafic, převáděného od Celní správy ČR do majetku obce 
Choustníkovo Hradiště.

 » Pan Zdeněk Seidl byl pověřen vypracováním smlouvy pro spolky v naší obci.
 » Byl schválen finanční dar 20.000, - Kč, jako finanční dar na nově vzniklé ČOV.
 » Pan Ing. Vogl byl pověřen koupí bezpečnostních zrcadel na místní komunikace.
 » Rada se také zabývala prodloužením smlouvy s TS Dvůr Králové nad Labem a vzala na vědomí Informace od 
Českého svazu žen a informaci o prodeji léčiv Pošta Partner.

11. 12. 2019
 » Byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů uzavřené s Technickými služ-
bami města Dvora Králové nad Labem.

 » Byla schválena rámcová kupní smlouva na shromažďování a výkup použitého rostlinného oleje z provozů dodava-
tele od firmy Makroils CZ s. r. o.

 » Jako místo určené pro konání slavnostních svatebních obřadů bylo schváleno celé katastrální území obce Choust-
níkovo Hradiště. (Více v oznámení na jiném místě těchto novin).

 » Bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru pronájmu pozemků st.p.č. 841/14 a p.p.č. 270/2 v k.ú. Choustníkovo Hradiště.
 » Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2019.
 » Byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou Marius Pedersen.

MUDr. Jiří Záplata

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jménem nás několika hradišťských farníků panu starostovi 

Ing. Janu Voglovi za vstřícnost při zajištění pomoci úklidu kostela před 
koncertem 30. 11. 2019.

Pánové Minář a Drbohlav ochotně odvezli několik vozíků již dávno 
nepotřebných bezcenných sklenic, igelitů, papírů, aj. Ženy z ČSŽ pak 
umyly lavice, otřely prach a pavučiny, zametly schody na kúr. Já a ka-
marádka jsme pak zametly podlahu v kostele a vyměnily stará plátna 
na oltářích. Tyto práce bychom opravdu v našem věku, ve 3-4 ženách 
dělaly dlouho a s obtížemi.

Všem pomocnicím a pomocníkům srdečné díky.
Marie Lásková

Každou neděli od 18:00 
hodin je v kostele Pový-
šení svatého Kříže slou-
žena mše svatá.

Budeme rádi, když při-
jdete a budete s námi…

POZVÁNKA
DO HRADIŠTSKÉHO KOSTELA
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ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE  
Z DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 

DO OBCE KOCBEŘE
Plánuje se úplná uzavírka silnice z Dvora Králové 

nad Labem do obce Kocbeře (viz přiložená mapa). Dů-
vodem je výstavba inženýrské sítě (kanalizace a vodo-
vod) v tělese pozemní komunikace. Práce budou prová-
děny v termínu od 2. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

OÚ

ÚKLID OBCE
přijďte podpořit dobrou věc a zúčast-
něte se úklidu v naší vesničce

v sobotu 4. 4. 2020
sraz na sportovním hřišti 

v 8:00 hodin

PROGRAM:
  8:00  ranní káva
  8:30  rozdělení do sběrných čet, úklid obce
12:00 oběd (mňamka od svazu žen)

NÁKUP POZEMKŮ
PRO BUDOUCÍ ROZVOJ OBCE

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

Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se reagovat na stále přetrvávající nešvar v naší 

společnosti, který se bezprostředně může dotknout kohokoliv 
z nás. Tímto nešvarem je problém tzv. “podomního prodeje“. 
Ten lze chápat jako nabídku, prodej zboží nebo poskytování 
služeb fyzickými a právnickými osobami, provozované obchůz-
kou jednotlivých bytů, domů, budov, bez předchozí objednávky. 
Nejčastější formou je nabídka nového „výhodnějšího“ dodava-
tele elektrické energie nebo plynu. Dále je to nabídka různých 
spotřebních výrobků, jako elektrospotřebičů nebo bytových do-
plňků, bez nichž se dle jejich vyjádření neobejdeme. Musíme 
si uvědomit, že podomní prodej je specifickou prodejní techni-
kou, kdy Vás prodejce musí nejprve přesvědčit k tomu, abyste 
s ním vůbec komunikovali a dále Vás přesvědčit, abyste s ním 
krátce po prvním kontaktu rovnou uzavřeli kupní či jinou smlou-
vu. Tito prodejci proto absolvují nejrůznější školení, kde se učí, 
jak psychologicky působit na osloveného spotřebitele. Jejich 
mzda vychází zpravidla z provize za prodaný produkt, a proto 
se uchylují nejen ke klamným praktikách, ale někdy i k agresiv-
nímu jednání. Kromě Vašeho zásadního postoje, kdy odmítnete 

veškeré tyto snahy prodejců Vás přesvědčit o výhodnosti jejich 
nabídky, existuje i veřejná ochrana, kterou apriori zaštiťuje zá-
kon o ochraně spotřebitele. Je v něm například zakotven zákaz 
tzv. nekalých obchodních praktik, tj. zejména klamavých a ag-
resivních praktik, dále jsou zde uvedena pravidla reklamace či 
stanovena kompetence dozorových orgánů. Dalším způsobem 
ochrany je, že obec využije možnosti § 18 živnostenského zá-
kona, který jí dává pravomoc vydat formou nařízení tzv. „Tržní 
řád“. Jeho prostřednictvím může obec na svém území či na 
jeho určité části podomní prodej zakázat, a mnoho obcí již tím-
to způsobem své občany chrání. Proto jsme k tomuto kroku 
přistoupili také my a rozhodli jsme se „vytvořit“ Tržní řad apli-
kovaný na teritorium naší obce. V tomto nařízení jsme jasně 
specifikovali pojmy, co je např. podomní prodej, tržní a prodejní 
místo, prodejní zařízení aj. Dále jsou v něm stanoveny nejen 
povinnosti prodejců ale i povinnosti obce. V příloze tohoto na-
řízení jsou pak stanovena konkrétní místa, kde může probíhat 
legální prodej a nabídka služeb či zboží.

Samotný Tržní řád však neodradí tyto prodejce od svých 
aktivit, a pokud už přece jen otevřete a začnete s těmito lidmi 
komunikovat, je třeba být velice obezřetný. V případě sebe-
menší pochybnosti tedy platí, nic nepodepisovat a nekupovat. 
U prodejce energii Vám doporučuji kontaktovat také přímo své-
ho stávajícího dodavatele pro více informací k daným produk-
tům. Jestliže zjistíte výskyt těchto „prodejců“ v obci, doporu-
čuji zavolat na policii (linka 158) a specifikovat ji osoby, jež se 
k Vám dostavily, včetně jejich dopravního prostředku. V přípa-
dě, že je policie v obci nalezne a ztotožní je, lze jejich jednání, 
díky Tržnímu řádu, kvalifikovat jako přestupek. Protože však 
policie není příslušná věc vyřídit na místě, oznámí jejich jedná-
ní správnímu orgánu u Městského úřadu ve Dvoře Králové nad 
Labem k dalšímu opatření v této věci.

Mgr. Jiří Popov

TRŽNÍ ŘÁD OBCE – PODOMNÍ PRODEJ
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PLÁN ROZVOJE OBCE - DOTAZNÍK
Ve středu 29. ledna proběhla beseda s občany k při-

pravovanému plánu rozvoje obce. Tento plán má za úkol 
stanovit priority naší obce a nasměrovat její další vývoj 
tím nejlepším směrem. Pomůže nám lépe využívat finanč-
ní prostředky a je také důležitým podkladem pro získá-
ní různých dotací, které nám mohou pomoci při realizaci 
našich záměrů. Pan Seidl vysvětlil přítomným důležitost 
tohoto dokumentu, jeho význam, i fáze jeho tvorby. Ob-
rátil se také na občany s prosbou o spolupráci, protože 
považujeme za velmi důležité znát také váš názor na další 
vývoj obce.

Ve svých schránkách jste spolu s obecními novina-
mi nalezli dotazník. Jeho vyplněním a odevzdáním nám 
pomůže zjistit vaše názory, které pro nás mohou být při 
tvorbě plánu velmi cenné. Zajímá nás nejen váš názor na 
život v obci, ale také na některé problémy s kterými se 
v obci setkáváme, nebo na to, co byste v naši obci uvítali 
pro zlepšení kvality života. Dotazník je zcela anonymní. 
S výsledky tohoto dotazníkového šetření vás seznámíme 
na dalším veřejném jednání a stanou se také součástí při-
pravovaného plánu.

Věříme, že vám na naši obci i jejím dalším rozvoji zá-
leží stejně jako nám a podělíte se s námi o své názory. 
Dotazníky odevzdávejte do schránky obce, umístěné na 
obecním úřadě, do 20. února 2020. Pokud jste dotazník 
neobdrželi, můžete si jej vyzvednout na obecním úřadě. 
Všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojí, předem 
děkujeme za spolupráci.

Za zpracovatele plánu Blanka Seidlová

Dvoutřídní budova mateřské školy v Choustníkově 
Hradišti byla postavena v akci „Z“ a otevřena v roce 1978. 
Provoz byl zahájen v období, kdy primární bylo sociálně-
-politické zadání, tzn. všechny děti příslušného věku 
3-6 let budou zařazeny do systému předškolního vzdě-
lávání. Pedagogické a vývojové aspekty byly vedlejší. 
V průběhu následujících let došlo k uzavírání mateřských 
škol v okolí. V naší mateřské škole zůstala jedna třída. 
Předškolní populace z naší vesnice a okolí však dlouho-
době přesahuje oficiální kapacitu naší MŠ. Znamená to, 
že dlouhodobě (více než 10 let) je mateřské škole udělo-
vána výjimka z počtu dětí na třídu MŠ (24 dětí) od zřizo-
vatele (plus 4 děti).

MŠMT v posledních šesti letech prosazuje myšlenku 
integrace a následně inkluze všech dětí s jakýmikoli zdra-
votními problémy do systému školského vzdělávání. Brzy, 
pod tlakem odborné veřejnosti (psychologové, speciální 
pedagogové, pedopsychiatři…), si pracovníci MŠMT uvě-
domili, že proces inkluze není realizovatelný bez aplikace 
podpůrných opatření. Za působení paní ministryně Vala-
chové se začala prosazovat myšlenka asistentů pedago-
ga pro potřebné děti i v mateřských školách. Přesto, že 
byli zodpovědní pracovníci (MŠMT a MF) upozorňováni, 
že takováto podpůrná opatření jsou finančně náročná 
a neúnosná, svou myšlenku prosadili.

V naší MŠ proto v současnosti pracují dvě asistentky 

(dětský autismus, tělesně, mentálně a kombinovaně posti-
žené děti a 4 dvouleté děti). Vzhledem k novému přístupu 
k předškolní pedagogice a k novému financování ve škol-
ství od r. 2020 tyto asistentky, které měly pomoci zabez-
pečit inkluzi uvedených dětí, musí být k 31. 8. 2020 pro-
puštěny. Tím se fakticky zhroutí speciálně -pedagogická 
péče o tyto děti. MŠMT vyjádřilo představu, že i tyto děti 
zůstanou v běžných třídách mateřských škol, ale počet 
dětí na třídu se radikálně sníží. Vznikne tím potřeba dal-
ších prostor a nových úvazků předškolních pedagogů, ale 
celková ekonomická náročnost dle představ MŠMT bude 
nižší.

V důsledku to pro naši mateřskou školu znamená, že 
rekonstrukce je pro budoucnost předškolního vzdělávání 
v naší obci nutná. Pokud se neupraví prostory naší MŠ 
(další alespoň malá třída), budeme schopny saturovat pou-
ze potřeby dětí z Choustníkova Hradiště. Mohlo by se stát, 
že nebudeme schopny saturovat vývojové potřeby a vý-
chovu dětí mladších 3 let (zkrátka by pro ně nebylo v MŠ 
místo). Pokud se podaří při rekonstrukci a opravě budovy 
MŠ zřídit další malou třídu (jak je plánováno v projektu), 
předpokládáme, že kapacita MŠ Choustníkovo Hradiště 
bude dostatečná. Předpokládáme též, že bychom byly 
schopny přijmout k předškolnímu vzdělávání všechny zá-
jemce, tj. vyhovět všem žádostem o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání z naší vesnice a nejbližšího okolí.

Mgr. Ivana Mrštíková

ŽÁDOST O DOTACI  
NA STAVEBNÍ ÚPRAVY  

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Již v minulém roce obec žádala o finanč-

ní podporu na stavební úpravy MŠ Choustní-
kovo Hradiště na Ministerstvu pro místní roz-
voj ČR, bohužel však neúspěšně. V letošním 
roce opět zkusíme finanční příspěvek získat. 
Koncem ledna jsme podali žádost o dotaci 
na Královéhradecký kraj. Žádáme o částku 
1.500.000,- Kč na úpravu MŠ, která je v da-
nou dobu velmi aktuální (viz článek paní ře-
ditelky Mgr. Mrštíkové). Víme, že pokud by 
obec získala danou dotaci, přesto by část-
ka pokryla pouze menší část rekonstrukce, 
a proto následně ještě zkusíme požádat 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Stavební 
úpravy mateřské školy jsou vyčísleny přes 
8.000.000,- Kč.

Jan Vogl

ODKUD JDEME A KAM SMĚŘUJEME… (VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MŠ)
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JAK SE HRANÍM V NAŠÍ MŠ UČÍME

EKO modelína
Umíme si uvařit vlastní modelínu a rádi s ní pracujeme…

Recept: 300 ml vody, 1 a půl hrnku hladké mouky, 7 lži-
ček soli, 2 lžíce octa, 1 lžíce oleje a kapička aroma oleje. 
Na mírném ohni postupně promícháváme 5 - 10 minut.

Práce s asistentkou
Naši nejmenší se učí pracovat s asistentkou Lenkou.

Trénujeme postřeh a paměť
Asistentka Aneta hraje s nejstaršími dětmi stolní hru 

„Zvířecí rodiny v kostce“, při které děti trénují postřeh a 
paměť.

I hračky umí mluvit
Nová hračka „Na farmě“, kterou děti našly pod vánoč-

ním stromečkem je skvělá. Je mluvící, interaktivní a vzdě-
lávací… Co víc si od hračky přát!

Dnes byla rajská
Velká pochvala paní kuchařce.



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

6            ON Choustníkova Hradiště

NAŠI JUBILANTI
13. prosince loňského roku se uskutečnilo setkání jubi-

lantů z naší obce, kteří v roce 2019 oslavili své „kulatiny“ - 
60 let a více. Z 21 pozvaných se nakonec dostavilo celkem 15, 
z nichž někteří přišli i s doprovodem. V kulturním sále č. p. 79 
na ně čekala zábava, občerstvení a nechyběl ani dárkový balí-
ček. Zkrátka hezká narozeninová oslava se vším, co k ní patří.

V úvodu vystoupily se svým pásmem písniček a básniček 
děti z naší mateřské školy. Je dojemné sledovat, s jakou leh-
kostí dokáží vykouzlit úsměvy na našich tvářích, a moc jim 
za to děkujeme. Děkujeme samozřejmě také paním učitelkám, 
které s dětmi vystoupení připravily. Poté paní Lásková před-
stavila jednotlivé jubilanty a předala slovo panu starostovi, kte-
rý měl připravenou hezkou řeč, ve které všem oslavencům po-
přál vše nejlepší. Následoval přípitek a pak už volná zábava.

I v letošním roce ji všem přítomným zpříjemnili pan Sed-
láček z Jaroměře se svými kamarády, kteří hráli k poslechu 
a hlavně k tanci. Nechybělo ani hraní na pilu, které si mohli pří-
tomní sami vyzkoušet. Že to není až tak jednoduché, jak to na 
první pohled vypadá, se záhy přesvědčili všichni odvážlivci. 
Zábava se příjemně rozproudila a ve stejném duchu pokračo-
vala až do půlnoci, kdy zazněla poslední písnička a všichni se 
rozešli do svých domovů. Velký obdiv si zaslouží paní Jindřiš-
ka Macháčková, která v loňském roce oslavila již 93 narozeni-
ny a je tak naší nejstarší občankou. Její vitalitu ji můžeme jen 
tiše závidět. Při tanci totiž hravě strčila do kapsy i o generace 
mladší ročníky. Odcházela mezi posledními a právě jí patřil 
závěrečný tanec, při kterém ji do kola postupně vyzvali všich-
ni přítomní pánové.

Ještě jednou gratulujeme oslavencům a děkujeme všem 
co se na přípravě i samotném průběhu akce podíleli.

Blanka Seidlová

PODĚKOVÁNÍ ZA PODAŘENOU OSLAVU
Obec Choustníkovo Hradiště pořádal oslavu pro jubi-

lanty.
V úvodu předvedly místní děti umělecké vystoupení, 

které bylo vynikající. Děti zpívaly krásné české písničky 
a tancovaly. K tanci zahrála živá muzika a oslavenci se 
skvěle bavili. V mém věku už si uvědomuji, jak ten život 
rychle utíká. Važme si každého dne a buďme na sebe 
hodní.

Moc děkuji za krásnou oslavu naší obci a samozřejmě 
dětem za krásné vystoupení, ze kterého byla cítit upřím-
nost. Všem přeji do nového roku hodně zdraví a úspěchů.

Josef a Natálka Voltrovi
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Základní organizaci Svazu žen tvoří 16 členek. Je to 
organizace nezisková, finance získává z členských pří-
spěvků a z prodeje výrobků z vlastních zásob na různých 
akcích, kterých se zúčastňuje. Na základě žádosti může-
me čerpat také finanční prostředky z rozpočtu naší obce. 
Máme v plánu z těchto prostředků hradit především do-
pravu na akce, které organizujeme zároveň pro všechny 
občany obce, kteří mají zájem zúčastnit se. V minulém 
roce jsme tak za podpory obce mohli uspořádat i finančně 
náročnější akce, jako například:

 » návštěva představení v divadle Beránek v Náchodě,
 » jarní návštěva zahradnictví V kruhu,
 » podzimní tajný výlet do Pekla -Čertoviny,
 » třídenní výlet členek Svazu žen do lázní Luhačovice se 
zajímavými přednáškami a semináři týkající se progra-
mu činností Svazu žen,

 » návštěva vánočního koncertu Václava Hybše s hostem 
Kateřinou Brožovou v Jaroměři.
Zveme všechny občany na akce, které Svaz žen pořádá.  

Účast na pořádaných kulturních akcích je odměnou za 
naše úsilí a práci. Rády mezi námi uvítáme také nové člen-
ky.

Obecní úřad nám uvolnil místnost v budově zdravot-
ního střediska, která slouží jako klubovna ke schůzkám 
a plánování. Členky Svazu žen tímto děkují zastupitelům 
obce za podporu a těší se na další spolupráci.

Za ZO Svazu žen Choustníkovo Hradiště Marie Blažková

ZO SVAZ ŽEN CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

VÁNOČNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISE

Dne 27. 12. 2019 jste si mohli jít zahrát ping -pongový turnaj, který 
se uskutečnil v prostorách staré školky. Je zde na místě poděko-
vat těm, co se z těch svých pohovek zvedli, přišli, hráli a bavili se. 
Zvláště musím poděkovat organizátorům, kteří se snažili o to, aby 
turnaj byl zajímavý pro všechny zúčastněné už jen v tom, že si za-
hráli vícekrát, i když se někomu nedařilo hned v prvních zápasech. 
Systém byl téměř dokonalý. Vítězem se stal opět přespolní účastník, 
a to mladý p. Otava z Vlčkovic, který si za své výkony vítězství za-
sloužil. Gratulace je na místě. Myslím, že to je výzva pro Hradišťáky, 
protože hned v dubnu může dojít na odvetu při „Velikonočním turnaji“ 
(včas budeme informovat, předběžné datum 11. 4. 2020). Dále je 
třeba poděkovat těm, co přispěli na ceny a zdárný průběh celého 
turnaje, SDH Ch. Hradiště, VSK Ch. Hradiště, Big -Mat Dvůr Králové 

a obec Ch. Hradiště. Příští, již zmíněný turnaj se usku-
teční dle počasí, buď na hřišti, nebo opět v prosto-

rách staré školky.
Ti, co chtějí „pinec“ hrát, mají stále možnost 

chodit do staré školky a trénovat a trénovat… 
Každá středa od 17:00 hod., nebo dle do-
hody. Kroužek vede a info u p. Vaníčka tel. 
737 877 029.

Hudok Jiří

INZERCE
Na zahradě nám vy-

rostlo šest doubků výš-
ka +/- 50 cm, jedna jedle 
(snad i korejská) malá 
do 30 cm a tři tisy 3/4 m. 
Protože je mi líto je zničit, 
budu ráda, když o ně ně-
kdo projeví zájem a přijde 
si je vyrýt. Rýč zapůjčím.

Marie Lásková

KULTURNÍ SÁL Č.P. 79
Mnozí z Vás již ví o možnosti pro-

nájmu obecního sálu a využívají tuto 
možnost k různým příležitostem. Chtěl 
bych i ostatní občany informovat, že 
obec nabízí možnost pronajmutí tohoto 
prostoru v kulturním domě č.p. 79. Po-
kud hledáte místo pro oslavu naroze-
nin, svatby, školení, srazu nebo prostě 
jen k příjemnému posezení s přáteli, na 
které nemáte doma dostatečné prosto-
ry, můžete se obrátit na sekretářku OÚ 
a domluvit si konkrétní volný termín. 
Pronájem za celý sál s vybavenou ku-
chyňkou je 360,– Kč na den. K dispo-
zici je cca 45 míst k sezení, a kromě 
dostatku kuchyňského vybavení jsou 
k dispozici dvě ledničky, mikrovlnná 
trouba i sporák. Samozřejmostí je pán-
ská i dámská toaleta. V zimním období 
je sál vytopen.
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Tato otázka proběhne hlavou snad každého občana, který se doslechne, že hasiči opět pořádají nějakou akci, která ho 
možná bude rušit z jinak klidného spaní.

Za uplynulý rok jsme uspořádali „pouze“ čtyři větší akce. Ples v sousedních Vlčkovicích, SUMMER PARTY, Hradišťská 
konvička a posvícení se konaly ve sportovním areálu za bývalou poštou. Nemusíme si nic nalhávat, ani nechceme nikomu 
mazat med kolem pusy. Ano, všechny tyto akce jsou výdělečné, a to především díky odhodlání nás členů vzdát se volného 
času ve prospěch hasičů. Vždy tomu tak ale nebylo a teprve až nyní můžeme těžit z té tvrdé práce a dopřávat si patřičných 
odměn.

„Pouze“ 4 akce, ale práce na celý rok. Bohužel v dnešní době nejde 
uspořádat akci, aby nevznikl nějaký problém, proto je to práce opravdu 
celoroční. Když k tomu připočteme brigády, práci s dětmi, starání se 
o techniku, pak tu máme čarodějnice, stavění májky, dětský den, roz-
svíceni stromečku, tak je té práce každý rok více a více… Možná se 
divíte, zda nám to za to stojí.

Myslím si, že stojí. Jen za minulý rok jsme zpětně jak do sboru, tak 
i do výjezdové jednotky, kterou zřizuje obec, investovali částku pře-
vyšující 150 000 Kč. Pořídili jsme například manipulační vozík na PS 
12, přívěsný vozík za hasičskou dodávku, kde nám s nákupem pomohl 
a poradil pan Seidl. Koupili jsme také 1 000 plastových kelímků s vlast-
ním potiskem, abychom už na našich akcích nemuseli používat ty jed-
norázové, výčepní zařízení, párty stany, repro soustavu, trika pro členy, 
elektrické kalové čerpadlo do naši cisterny, 4 kusy zásahových přileb. 
Máme objednaný gril na kýtu. Těch věcí je opravdu spousta.

Stojí nám to za to také proto, aby se v té naši vísce lépe žilo. Každý 
můžeme mít sice jinou představu o tom, co je pro obec dobré a co ne, 
ale kdyby nebylo spolků, které ty akce pořádají, byla by to pěkná nuda. 
Vždyť by si nebylo ani o čem „podrbat“. A jestli máte opačný názor, 
přijďte mezi nás. Nemusí to být jen na některou z akcí, ale přijďte rov-
nou mezi nás, členy jakéhokoliv spolku. Maximálně vás to bude stát 
váš čas a ten si snad můžeme udělat všichni, nebo snad ne?

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům SDH, protože ta práce 
je neocenitelná, obci, všem lidem a sponzorům, kteří nám byli ochotni 
pomoci a taky vám všem kteří jste nás podpořili na jakékoli akci. Děkuji 
za velice úspěšný rok 2019.

Za SDH Jan Seneta

CO DĚLAJÍ HASIČI S VYDĚLANÝMI PENĚZI?

NA KONCI MINULÉHO ROKU NAŠE OBEC ZÍSKALA ZDARMA AUTOMOBIL RENAULT TRAFIC
Každým rokem Generální ředitelství cel ČR vyřazuje nepotřebný majetek a to i automobily. Dle zákona tento majetek musí 

nabídnout přednostně organizačním složkám státu.
Naše poděkování patří p. Jaroslavu Macháčkovi, který nás na možnost, jak získat bezúplatně automobil, upozornil. Vše 

jsme na Radě obce probrali a usoudili, že by bylo škoda této možnosti nevyužít. Jako nejvhodnější automobil z předloženého 
seznamu se jevil právě zmiňovaný Renault Trafic. Na základě pověření pan Macháček o vozidlo, jako zastupitel obce, zažádal.

Vše dobře dopadlo v náš prospěch a vybraný automobil jsme získali. Vyrazil jsem do centrálního skladu Celní správy 
v Klášterci nad Orlicí a před převzetím jsem ještě zkontroloval celkový technický stav vozu. Víte přece, jak se říká, že zadarmo 
je někdy drahé… Samozřejmě jsme si byli vědomi, že jde o starší vůz a nějaké maličkosti se najdou. Ve výsledku jsem byl ale 
docela překvapen. Pouze lehká koroze podvozku a brzd, nějaký drobný šrám, ale zato bylo auto po celou dobu pravidelně 
servisováno, což je výhodou. Z důvodu půlroční odstávky vozu bylo potřeba pouze vyčistit brzdy, s kterými nám pomohli v díl-

ně pana Siegra. Dále bylo potřeba sundat polepy z celého 
automobilu, o což se postarali zase naši hasiči. Když jsme 
začátkem ledna absolvovali s autem pravidelnou technickou 
kontrolu, prošli jsme bez závad. Nějaké investice nás však 
v budoucnu samozřejmě čekají.

Celou transakci hodnotím pro obec jako velice výhodnou. 
Za automobil jsme nezaplatili prakticky nic, přičemž zůstat-
ková hodnota byla stanovena, dle posudku soudního znalce, 
který byl součástí předávacího protokolu, na dvě stě tisíc ko-
run.

Náš staronový „Tráfa“ bude sloužit nejen potřebám sboru 
dobrovolných hasičů, ale i pro potřeby obce, například k zajiš-
tění různých sportovních nebo kulturních akcí.

Zdeněk Seidl
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PŘEDSTAVUJEME ŽIVNOSTNÍKY  
A PODNIKATELE V NAŠÍ OBCI

Kdo sám nepodniká, ten si jen těžko dokáže před-
stavit, jak náročné to v dnešní době je. Zejména drobné 
podnikání už dávno není o zbohatnutí, ale hlavně o dřině 
a hodinách času strávených prací pro druhé. Proto jsme 
se rozhodli představit vám v obecních novinách živnost-
níky a podnikatele působící v naší obci. Ani zdaleka jsme 
netušili, jak složité bude někoho přesvědčit, aby si s námi 
o sobě a svém podnikání trochu povídal. Připomnělo mi 
to má školní léta, když jsme se mezi spolužáky dohado-
vali, kdo se při zkoušení přihlásí jako první. Vždycky jsme 
museli někoho „ukecat“, protože se do toho samozřejmě 
nikdo nehrnul.

Jsem ráda, že se nám tedy nakonec někoho přece jen 
přesvědčit podařilo. Tím koho vám dnes chceme před-
stavit, je paní Věra Pochobradká, která v naši obci pro-
vozuje od roku 1992 obchod s potravinami. Živnostníkem 
je tedy již bezmála 30 let. Mimo potravin u ní seženete 
také několik základních věcí do domácnosti. Někdy mě 
až překvapuje, co všechno na tak malém prostoru na-
bízí. Jak sama říká, snaží se lidem vyhovět, a pokud jen 
trochu může, zboží jim sežene a přiveze. Každou sobotu 
vyráží s manželem pro nové zásoby, aby měla lidem co 
nabídnout a neodcházeli od ní domů s prázdnou. Oceňuji 
také její snahu nabízet produkty od malých regionálních 
dodavatelů a ráda si k ní zaskočím pro zauzený šunkový, 
nebo nějaký ten dortík ke kafíčku. I když podle svých slov 

tráví více času v obchodě nežli doma, má svou práci ráda 
a je ráda také za každého zákazníka, který k ní zavítá. 
Snad to její zákazníci cítí podobně.

Až tedy příště k paní Pochobradské zavítáte a budete 
„brblat“ nad dlouhou frontou, nebo nad tím, že už nejsou 
housky, myslete na to, kolik energie musí své práci věno-
vat, kolik životního času strávila za pultem svého obchůd-
ku a že je tu pro nás nepřetržitě již téměř tři desetiletí.

Pracovní doba:
 

 » PO -ČT  6:30-16:00
 » PÁ   6:30-16:30
 » SO   6:30-10:00
 » NE   7:00-11:00

Blanka a Zdeněk Seidlovi

Ráno vyrážíme na průzkum města. Všudypřítomní pro-
davači, dohazovači a průvodci, kteří pro vás udělají, co 
vám na očích vidí, samozřejmě za úplatu, nás provázejí 
celou cestu. V některých chvílích se za námi táhne osm 
až deset maníků, kteří brebentí, co jim síly stačí. V tom 
zmatku se nás ujímají dva kluci, rastamani. V první řadě 
pochvalují Vaškovo tetování. Hlavně jejich vzor Bob Mar-
ley, kterého má Vašek na rameni, je očaruje. Snad proto 
jsou vstřícní a pomáhají nám orientovat se ve městě, které 
není nijak velké, ale ulice jsou si podobné jako lidi. 

Průvodci nás pomalu vedou směrem k památníku 
Askari o kterém místní mylně tvrdí, že je to střed Afriky. 
Fotíme pár fotek a už nás zvou k nim domů, že mají dob-
rou trávu, což je jeden z bodů, které máme dnes splnit. Při 
vstupu mezi baráčky na okraji města trochu znejistíme, ale 
za světla snad bude vše OK. Kluci nám představují starého 
slepého dědečka v kvádru, asi vojáka v penzi. Pořád nám 
salutuje a z nás leze jen svahilsky – Jambo. Lezeme do 

jednoho z domečků hrůzy, na zemi je matrace, na kterou 
ulehá Vašek. Já si sedám na kbelík a už nám balej join-
ty. Já si nedám, ale Vašek zkouší kvalitu a hned kupuje 
pár tyček za 50 USD. Máme dost divnej pocit, ty naši kluci 
jsou s námi uvnitř, ale dveře zastupují další dva černoušci,  
a to není nic moc. Vše dobře dopadlo, obchod je uzavřen. 
Fotíme se s klukama a loučíme s dědou. Ještě nám pomů-
žou nakoupit na předměstské tržnici nějaké banány, man-
go, pomeranče a meloun, vše za 5000 TZS. Ta tržnice je 
pro místní, tudíž máme plnou tašku za asi 90 Kč. V cent-
ru cizincům počítají za stejný nákup několikanásobně víc. 
Ovoce si k údivu zaměstnanců našeho hotelu rozkládáme 
v prosklené zasedačce nad recepcí. Servírujeme ovoce na 
noviny a zdravý oběd může začít.

Po obědě se ještě pokoušíme sehnat pohledy a buta-
novou bombu. Dozvídáme se, že máme vařič USA typ.  
V Africe se prodávají Evropa, a tak jsme s vaříčkem nahra-
ní. Odpoledne uteklo jako voda. Na hotelu jsme asi v půl 
jedenácté a jdeme ještě do restaurace. Já na kafe a Vašek 
na pivo. V Tanzanii se pivo na ulicích nepodává. Jdeme si 
lehnout asi o půlnoci a snažíme se usnout. Vašek spí za 
chvilku a trochu chrápe. Já po kafi nemůžu usnout, a ješ-
tě začíná vedle na sociálkách černoušek opravovat vodu. 
Mlácení kladivem, rachocení hasáku o dlažbu, do toho ště-
ká pes, no paráda. S posledním pohledem na čas, o půl 
třetí konečně usínám.

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

V ZEMI MASAJŮ (PRŮZKUM MĚSTA, SEZNÁMENÍ SE S ARUSHOU)
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Tato otázka spolu se svozem odpadu je na našich stránkách poměrně častým tématem. Často se mluvilo také 

o tom, že do komunálního odpadu dáváme věci, které tam nepatří. Jak se tedy orientovat v tom, co kam patří? Nabízí-
me vám orientační přehled, co vše lze v našich domácnostech třídit a kam tento odpad umisťovat.

PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:

Plastové výrobky, plastové obaly, 
přepravky, plastové sáčky, pytle, 
nákupní tašky, kelímky od jogurtů  
a dalších potravin, pěnový polystyren, 

fólie, láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetiky.

Výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové 
krytiny…), elektrické kabely, plastové obaly zne-
čištěné chemickými látkami, oleji apod., plastové 
díly s kovovými částicemi, textilie z umělých vlá-
ken, molitan, stavební polystyren, videokazety.

PLASTY

Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklam-
ní letáky, knihy bez vazby a desek z PVC, 
krabice z papírové lepenky a ostatní nezne-

čištěný papír.

Papír znečištěný potravinami či hygienicky zá-
vadný (pleny, vložky), papírové obaly s plasty 
a kovy, celé knihy.

PAPÍR CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:

Čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabi-
cové mléko, džus, víno).

Cokoliv jiného.
CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:

NÁPOJOVÉ 
KARTONY

Plechovky od nápojů, kovová víčka od jo-
gurtů a kompotů, prázdné kovové obaly od 
kosmetiky, prázdné konzervy od potravin či 
krmiv pro zvířata.

Obaly od cigaret, kávy, sušenek, celofán, obaly 
od jedů, plechovky znečištěné od barev a ře-
didel, domácí spotřebiče, vysloužilá elektrická 
zařízení.

CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:KOVOVÉ 
OBALY

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD UMÍSTĚNÉ V OBCI

Lahve od nápojů, zavařovací sklenice, fla-
kony, tabulové sklo.

Porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, var-
né sklo, běžné žárovky, zářivky výbojky, tele-
vizní obrazovky a monitory.

CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:SKLO

Kontejnery se nachází na těchto místech v obci:
Ferdinandov u nástěnky, u potravin paní Drškové, u bytovek, před ubytovnou Malusu, náměstíčko v Zátiší

Všechny rostlinné fritovací oleje, uzavřené 
v čiré plastové lahvi.

Motorové a další oleje (nebezpečný odpad).
CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:POUŽITÝ  

JEDLÝ OLEJ- 
novinka v naší obci

CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:
Bytový textil, oděvy, obuv a hračky – vše 
čisté a zabalené.

Cokoliv jiného, znečištěné věci (bytový textil, 
oděvy, obuv a hračky)

ODĚVY, OBUV 

A TEXTIL

Kontejnery se nachází na těchto místech v obci: U potravin paní Drškové.

Kontejnery se nachází na těchto místech v obci: U potravin paní Pochobradské a Drškové.

Pro informaci uvádíme, že jste do tohoto kontejneru v loňském roce umístili celkem 1.759 kg oděvů. Navíc proběh-
la pod patronátem místního svazu žen sbírka pro Diakonii Broumov, se kterou se počítá i v letošním roce. O termínu 
budete včas informováni.
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BIOODPAD
2 kontejnery na bioodpad se nachází ve 
středu obce (viz přiložená mapka).     
Jeden je určen na dřevitý materiál, který 
bude dále seštěpkován. Druhý kontej-

ner je určen pro listí, trávu, rákos, … bioodpad, který lze 
umísti do kompostárny.  Prosím dodržujte třídění, kontej-
nery jsou označené.

Mimo to můžete bioodpad z domácnosti a zahrady 
zpracovat sami na svém kompostu. Není to nic náročného.

O kompostování si povíme více v příštím čísle. 

OSTATNÍ ODPAD 
Sběr nebezpečného a nadměrného odpadu spolu s elektroodpadem probíhá v obci 2x ročně formou mobilního svozu,  

1x ročně pak probíhá sběr železa. O termínech svozu budete včas informováni.
Suché články (monočlánky) lze odevzdat přímo u některých prodejců elektra a nepoužité nebo prošlé léky můžete odevzdat 

v kterékoliv lékárně.
Stavební odpad – pokud je to možné - recyklujte, nebo si zajistěte jeho likvidaci odbornou firmou.
Pokud se pokusíte svůj domovní odpad třídit alespoň tímto způsobem dostupným v naší obci, zásadně tím snížíte hmotnost 

vyváženého směsného odpadu a potažmo i cenu, kterou za odpady platíte. Vždy, než něco vyhodíte do „popelnice“, zamyslete se 
nad tím, zda není možná jiná forma likvidace. Odpady v žádném případě nepalte!
 
        CO TEDY DO NÁDOB NA SMĚSNÝ ODPAD PATŘÍ A NEPATŘÍ?

CO SEM PATŘÍ:     CO SEM NEPATŘÍ:
Maso, kosti, sáčky z vysavače, smet-

ky, popel, hygienické pomůcky, čistí-
cí utěrky a houby, keramika, porcelán, 

běžné žárovky, trus zvířat (psů, koček), silně špinavé 
a mastné obaly.

Věci, které lze vytřídit jiným způsobem, stavební od-
pad, zahradní odpad, nebezpečný odpad, úsporné žá-
rovky a zářivky, vyřazená elektronika. 

SMĚSNÝ
ODPAD

STARÉ KOTLE
Na předminulém jednání zastupitelstva obce přišla na přetřes otázka spalování uhlí ve starých neekologických kotlech. 

Část občanů Choustníkova Hradiště dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že někteří sousedé používají nesprávné palivo, 
nebo mají nevyhovující zařízení na spalování pevných paliv. Výsledkem je nedýchatelný černý dým linoucí se naší obcí, jejíž 
značná část se nachází v dolíku a kouř tak nemá kam putovat, zejména při inverzi. Zavázal jsem se, že na toto téma napíšu 
článek. Ačkoliv nejsem odborník ani přes zdraví, ani přes techniku topení, pokusím se o shrnutí laickou formou.

Existuje mnoho důvodů, proč topení uhlím úplně opustit. Může to být neustále stoupající cena, nedostatek uhlí v bu-
doucnosti nebo diskomfort při obsluze kotle. Nicméně pokud chceme uhlím i nadále topit, bylo by vhodné co nejvíce omezit 
rizika s tím spojená, zejména pro naše zdraví. O nepříznivých dopadech uhelných zplodin na naše zdraví asi nikdo z nás 
nepochybuje.

Mnoho studií se zaměřuje především na emise uhelných elektráren. Elektrárny však stojí mimo zastavěná území, uhelné 
zplodiny vypouštějí ve velké výšce a jsou vybaveny určitými filtracemi. Proto se domnívám, že mnohem horší lokální dopad 
může způsobovat byť jeden jediný domácí kotel na uhlí, zejména pokud nespaluje dostatečně efektivně. Pravděpodobně 
všichni znáte situaci, kdy soused přijde domů a začne zatápět v kotli. Jeden takový zdroj dokáže způsobit téměř pohromu 
ve značné části obce. A to nemluvím o nepříjemném pocitu při procházkách, kdy se nemůžete pomalu pořádně nadechnout.

Vážně bychom to neměli jen tak přehlížet a měli bychom se pokusit alespoň v našem regionu nalézt co nejrychlejší ome-
zení tohoto negativního vlivu na zdraví.

Proto bych na všechny rád apeloval. Nemusíte se zbavit možnosti topit uhlím, mnohdy to ani není možné. Jen tak prosím 
čiňte v zařízeních, která splňují některé přísnější emisní normy škodlivin. Pomůžete tak nejen svému zdraví a potažmo svým 
sousedům, ale také vlastní peněžence, neboť tyto kotle využívají teplo mnohem efektivněji a dokáží značně snížit spotřebu 
paliva i při stejném výkonu.

A pokud na to nemáte? Ještě stále běží dotační program známý jako „Kotlíkové dotace“ vyhlášený Ministerstvem životní-
ho prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Občané mohou jeho prostřednictvím žádat o finanční příspěvek 
na výměnu starých neekologických kotlů. Na trhu existuje také spousta firem, které za vás dotaci vyřídí a dodají vám nový 
kotel včetně jeho montáže. Nemusíte se tak o nic starat. Každý z vás, kdo se pro výměnu kotle odhodlá, udělá velkou službu 
nám všem. Kontakt na některou z firem vám jistě pomůže získat i náš obecní úřad.

Jaroslav Macháček

Umístění kontejnerů na bioodpad

Dětské hřištěp. Dršková
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a zveřejňování příspěvků v Obecních novinách Choustníkova Hradiště schválenými 2. 1. 2019.

Redakce se nemusí ztotožňovat s některými názory v příspěvcích a není zodpovědná za obsah, 
gramatickou správnost, kvalitu, původnost příspěvků a pravdivost informací.

K ulturní, sportovní a společenské akce do konce 2020
 » 26. 1.    Červená karkulka    Kulturní sál č. p. 79
 » 22. 2.    Vodní park - Karpacz   Polsko
 » 29. 2.    Dětský karneval    Kulturní sál č. p. 79
 » 14. 3.    Hasičský ples    Dvůr Králové Aula
 » 15. 3     Divadlo děti    Kulturní sál č. p. 79
 » 21. 3.    Jarní zemědělec    Lysá nad Labem
 » 4. 4.      Úklid v obci    Sportovní hřiště
 » 5. 4.     Velikonoční dílničky    Kulturní sál č. p. 79
 » 11. 4.    Velikonoční turnaj Ping - pong  Kulturní sál č. p. 79
 » 25. 4.    Železná sobota    Obec
 » 30. 4.    Čarodějnice    Sportovní hřiště
 » 1. 5.      Zahájení rybářské sezóny  Rybníky Grunt
 » 23. 5.  Turnaj v nohejbale (silová soutěž)  Sportovní hřiště
 » 30. 5.    Dětský den    Sportovní hřiště
 » 20. 6.  Pietní shromáždění u Pomníku obětí Hřbitov
 » 6. 6.     Bleší TRH     Sportovní hřiště
 » 5. 7.      Rybářské závody    Rybníky Grunt
 » 11. 7.    Summer Party    Sportovní hřiště
 » 25. 7.    Posezení „briefing“    Sportovní hřiště
 » 8. 8.     Hradišťská lávka    Rybníky Grunt
 » 29. 8.    Konvička      Sportovní hřiště
 » 5. 9.     Turnaj v nohejbale    Sportovní hřiště
 » 12. 9.    Rybářské závody    Rybníky Grunt
 » 19.9     Posvícení      Sportovní hřiště
 » 8.-10.    Diakonie Broumov - sbírka  Kulturní sál č. p. 79
 » 9. 10     Ples Seniorů    Sál Vlčkovice
 » 22. 10.    Výlet Kudowa -Zdrój    Polsko
 » 29. 11.    Rozsvícení vánočního stromečku  Náves
 » 5.12      Vánoční koncert    Kostel Povýšení sv. Kříže
 » 12. 12.    Oslava jubilantů    Kulturní sál č. p. 79
 » 24. 12.  Vánoční setkání pod stromečkem  Náves
 » 26. 12.    Vánoční turnaj Ping - pong  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.

Březen:
Místní poplatek za psy
100 Kč

Květen:
Polovina místního poplatku 
za odpady 275, - Kč
Možnost platby celého 
poplatku.
Chalupáři platí poplatek na 
celý rok.

 

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.

PRACOVNÍ DOBA

PO - PÁ  7:30 - 11:00 12:00 - 15:00

tel.: 499 423 116

POŠTA PARTNER CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

NA POŠTĚ JE MOŽNOST MIMO JINÉ ZAKOUPIT DALNIČNÍ 
ZNÁMKY PRO ROK 2020

PRACOVNÍ DOBA OÚ

POPLATKY
Červen:

Vodné 1. pol. roku 2020
Stav vodoměrů budou hlá-
sit občané.

Říjen:
Polovina místního poplatku 
za odpady 275, - Kč

Listopad:
Vodné 2 pol. roku 2020
Stav vodoměrů bude 
opsán pracovníky OÚ.

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
Sekretářka: 499 692 942
(obec@choustnikovohradiste.cz)


