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OBECNÍ NOVINY

CHOUSTNÍKOVA
HRADIŠTĚ

www.choustnikovohradiste.cz

Vážení spoluobčané, 
pokud bych mohl upravit slova klasika, tak bych řekl: „Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným“. Každý z nás 

pociťuje boj se současnou pandemií koronaviru a snaží se tuto dobu překlenout. Pro nikoho z nás to není lehké období. 
Jsem velmi rád, že se v naší obci našlo velké množství dobrovolnic, které nečekaly na žádné výzvy a ihned se pustily do šití 
roušek pro své blízké a pro spoluobčany. Za jejich práci jim patří velké „DÍK“. Děkuji také za pomoc členům jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, především pak Petru Slabému, který se stará o pomoc občanům formou rozvozu nákupů a dezinfekce. 
Doufejme, že se bude situace pro naši obec vyvíjet pozitivně a brzy se setkáme na nějaké společné kulturní akci. 

Jan Vogl

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v náročné době a ani překrásné jaro 

nedokáže zcela rozptýlit naše obavy z toho, co nyní 
zažíváme i z toho co nás teprve čeká. Původně jsme 
zvažovali vydání speciálního čísla novin s informacemi 
k nákaze a opatřeních s tím spojených. Rychlost, s jakou 
se tyto informace mění, je však natolik vysoká, že by se 
nám jen stěží podařilo být aktuální.  Věřím, že informací 
k této problematice je kolem nás dostatek a oceníte spí-
še informace týkající se naší obce. I když se může na 
první pohled zdát, že se život v naší obci zastavil, není 
tomu tak. I když bez vaší přítomnosti, stále se něco děje. 
Dovolte nám tedy informovat vás o tom, co vše se od 
posledního vydání novin v naši obci událo.

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví.
Blanka Seidlová

SLOVO STAROSTY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

PLÁN ROZVOJE OBCE  
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

V průběhu února proběhlo v naší obci dotazníko-

vé šetření, pomocí kterého jsme zjišťovali, jak se vám  

v naší obci žije, co se vám líbí či nelíbí, nebo co na-

příklad v obci postrádáte. Toto dotazníkové šetření 

slouží jako jeden z podkladů pro Plán rozvoje obce, na 

kterém momentálně pracujeme. Velice nás potěšil váš 

zájem. Celkem se nám na obec vrátilo 114 vyplněných 

dotazníků, což je cca 22 % z celkového počtu lidí, kteří 

se do tohoto šetření mohli zapojit. Někomu se to může 

zdát málo, ale věřte mi, že jsme v tak vysoké číslo ani 

nedoufali. Děkujeme všem našim občanům, kteří si 

udělali čas a podělili se s námi o svůj názor.
Zdeněk Seidl



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

2            ON Choustníkova Hradiště

22. 1. 2020
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace Stašák - dětské hřiště byla řešena studie proveditelnosti na komunikaci 

I/37. Tato studie by měla zahrnovat řešení odbočování k bytovkám, odbočování na sportoviště za bývalou poštou 
a také bezpečnější přecházení silnice u autobusových zastávek.

Rada obce se také zabývala, mimo jiné, stavebním řešením technické budovy obce, žádostí o podporu Pečovatel-
ské služby DK n. L. na rok 2020, financováním spolků, dotazníkovým šetřením mezi obyvateli obce, opravou varhan 
v kostele Povýšení sv. Kříže a možností obnovení varhanních koncertů, nebo Vánočním koncertem pro rok 2020. Bylo 
schváleno například nařízení obce Choustníkovo Hradiště č. 1/2020 - Tržní řád, nebo byl schválen aktualizovaný Řád 
veřejného pohřebiště, program kulturních akcí na rok 2020, nákup lodního kontejneru na sportoviště za bývalou poš-
tou, nebo navýšení počtu obecních zaměstnanců o 3 pracovníky z řad osob evidovaných na Úřadu práce.

29. 1. 2020
Na návrh pana Hudoka rada jednala o možném plachtovém zavětrování dvou stěn pergoly, která se nachází na 

sportovišti za bývalou poštou. Dále se na základě předložených kalkulací řešilo použití materiálu na výstavbu technic-
ké budovy obce. Mimo to byl například schválen dodatek smlouvy č. 2 se společností Granplast s.r.o., nebo způsob 
financování spolků působících v obci na rok 2020.

12. 3. 2020
Byl řešen provoz mateřské školy a jídelny v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na celém území ČR. 

S platností od 16. 3. 2020 do odvolání, je v jídelně ukončeno vaření pro cizí strávníky. Provoz mateřské školy zůstává 
nepřerušen.

16. 3. 2020 
Vzhledem k nouzovému stavu na území ČR a malého počtu dětí v mateřské škole v naší obci, bylo schváleno 

uzavření mateřské školy s platností od 16. 3. 2020 do odvolání. Bylo rozhodnuto o vyčlenění 4 členů místní JSDH 
pro pomoc seniorům v naší obci. Ti budou zajišťovat dovoz nákupů, léků a případný rozvoz ochranných prostředků. 
Rozhodlo se také o prodloužení splatnosti obecních poplatků a to do 30. 11. 2020. Mimo to bylo schváleno například 
rozpočtové opatření č. 1/2020, nebo nákup použitého vysavače typu SOS 293.1.HAS pro místní JSDH v hodnotě 
10.000,- Kč.

1. 4. 2020
Jednalo se o situaci v obci v souvislosti s nouzovým stavem. V rámci toho byl schválen nákup 50 ks nanoroušek 

a způsob rozdělování dezinfekčních a ochranných prostředků v obci.
Dále byl například schválen nákup nové sekačky pro potřebu obce, úprava rozptylové loučky na místním hřbitově, 

nebo nákup dovybavení místní JSDH v celkové hodnotě 49.615,- Kč.  Rybářskému kroužku a Všestrannému sportov-
nímu klubu byl schválen příspěvek na rok 2020 ve výši 20.000,- Kč. Byla stanovena minimální částka ve výši 500 Kč za 
roční pronájem obecních pozemků. V souvislosti s tímto krokem dojde k revizi stávajících smluv a jejich úpravě formou 
dodatku. Byl schválen pronájem p.p. č. 841/14 a st. p. č. 270/2 v k.ú. Choustníkovo Hradiště.

8. 4. 2020
V souvislosti s nouzovým stavem byl schválen zápis dětí do mateřské školy, na školní období 2020/2021, distanční 

formou, tj. bez přítomnosti dětí a rodičů v budově mateřské školy. Zápis proběhne ve dnech 2. 5. 2020 – 14. 5. 2020. 
Zároveň byla schválena kritéria pro přijímání dětí. Mateřská škola bude dovybavena 2 ks bezdotykových teploměrů 
a automatickým dávkovačem dezinfekce. Schváleno bylo také prominutí školkovného za období uzavření mateřské 
školy. Bylo schváleno zakoupení pískovcové plastiky, která bude umístěna u rozptylové loučky na místním hřbitově 
a nová výše nájmu hrobových míst. Dále se rada obce zabývala například situací kolem likvidace odpadních vod z do-
mácností či blížícím se 75. výročím osvobození.

Zdeněk Seidl

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

POZEMKY 
Snažíme se získávat pozemky pro obec, abychom mohli snadněji realizovat projekty k rozvoji naší obce. Podařilo 

se zakoupit pozemek za bývalou základní školou, který by mohl v budoucnu sloužit jako parkoviště k plánovaným 
bytům v této budově. Obec také získala bezúplatným převodem pozemky pod chodníky a místními komunikacemi od 
Královéhradeckého kraje. Jedná se o čtyři pozemky v celkové výměře 956 m2. Obec má zažádáno i o další parcely, 
vedou se jednání k jejich získání. 

Rád bych využil této příležitosti a oslovil občany, kteří mají v obci pozemky k prodeji, že případným zájemcem je 
i obec Choustníkovo Hradiště. 

Jan Vogl
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POMÁHÁME NAŠIM OBČANŮM
V době nouzového stavu jsme rozhodli o pomoci našim 

občanům – zejména seniorům, lidem s narušenou imuni-
tou a lidem s omezenými možnostmi pohybu.  Tato činnost 
probíhá ve spolupráci s místní JSDH, kde bylo vyčleněno 
několik osob pro zajišťování této pomoci. V současné době 
je to zejména Petr Slabý, který si zaslouží velké poděkování 
za svoji pomoc a obětavost. I když se život zdánlivě vrací 
do normálu, je nemožné předvídat, jak se situace bude dále 
vyvíjet. Chceme, aby naši občané věděli, že jsme nadále 
připraveni v případě potřeby pomoci. 

Naše pomoc spočívá zejména v poskytnutí dezinfekč-
ních prostředků (v případě jejich nedostatku) či látkových 
roušek, nebo dovozu nákupů (potravin a potřeb pro do-
mácnost) a vyzvednutí léků pomocí e-receptu od lékaře. Je 
zaměřena nadále hlavně na nejohroženější skupinu našich 
obyvatel, ale v případě nutnosti pomůžeme každému, kdo 
to bude potřebovat.

JAK POMOC PROBÍHÁ?
 » Telefonicky kontaktujte pověřenou osobu (starostu nebo 
místostarostu obce) o svých potřebách, ten bude násled-
ně informovat sloužící hasiče, kteří Vám dané služby za-
jistí.  

 » Předání zboží bude postupovat bez přímého kontaktu 
osob, vše bude řešeno po telefonické dohodě. 

 » Platba zboží bude prováděna formou záloh na nákup 
nebo po donášce. Rozvoz je ZDRAMA.
Rozvoz je prováděn obecním automobilem Renault Tra-

fic vyobrazeným na fotografii a provádí jej člen místní JSDH. 
Neobávejte se požádat o pomoc, jsme připraveni poskyt-
nout vám ji. Mnoho důležitých informací k současné situaci 
naleznete také na internetových stránkách obce, nebo na 

speciálních internetových stránkách koronavirus.mzcr.cz. 
Můžete se také přihlásit k odběru zpráv z obecního úřadu 
formou SMS nebo e-mailu (více informací naleznete v sa-
mostatném příspěvku).

Při podezření na koronavirus kontaktujte svého lékaře 
nebo Krajskou hygienickou stanici na tel.: 778 532 313. Po-
kud máte akutní zdravotní potíže, volejte krizovou linku 112. 
Obecné dotazy ke koronaviru zodpoví na bezplatné infor-
mační lince 1212.

LINKA PRO VYŘIZOVÁNÍ NÁKUPŮ A SLUŽEB   724 143 115 
starosta  Ing. Vogl Jan      724 525 035
místostarosta Seidl Zdeněk    777 004 555
místostarosta Šmíd Zbyněk    603 271 833
velitel hasičů (JSDH) Hloušek Petr    731 023 179

OPATŘENÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU - PANDEMIE ZPŮSOBENÁ VIREM SARS-COV-2
I naše obec musela přijmout řadu opatření proti šíření 

nákazy a my bychom vám chtěli přiblížit, o jaká opatření 
se jednalo a jak naše obec pomáhala. Mnohá opatře-
ní nás budou nejspíše po nějakou dobu ještě provázet 
a některá se možná dokonce stanou nedílnou součástí 
našeho běžného života.

 » Mezi jedno z prvních opatření patřilo uzavření 
školní jídelny pro cizí strávníky, poté bohužel ná-
sledovalo také uzavření celé mateřské školy, kte-
ré trvá až do odvolání. Dokonce i zápis dětí na 
další školní rok bude probíhat bez přítomnosti 
dětí a jejich zákonných zástupců. 

 » Pro veřejnost bylo uzavřeno sportoviště za býva-
lou poštou a dětské hřiště na návsi, v dohledné 
době se počítá s jejich opětovným zpřístupněním.

 » Došlo k omezení pracovní doby pro veřejnost na 
obecním úřadě a poště Prtner II. Toto omezení již 
bylo zrušeno a oba úřady fungují stejným způ-
sobem jako dříve. Samozřejmostí je dodržování 
bezpečnostních pravidel, jako doposud. Na poš-
tě bude instalován platební terminál pro platbu 
místních poplatků (bezdotyková platba). 

 » Jsou objednány automatické dávkovače dezin-
fekce na ruce (do mateřské školy a na OÚ).

 » Starším spoluobčanům byla nabídnuta pomoc se 
zajištěním nákupu, dovozu léků a jiných nutných 
věcí. Momentálně není našimi občany příliš vyu-
žívána.

 » V naši obci dobrovolníci vyrobili téměř 600 ks 
roušek. Část z nich byla rozdána mezi občany 
naší obce a část byla nabídnuta městu Dvůr Krá-
lové nad Labem, které za tuto nabídku poděkova-
lo, ale v současné době jí nevyužije.

 » Mezi občany bylo rozvezeno 110 l dezinfekce.
 » Momentálně má obec ve svých zásobách cca 
100 l dezinfekce a 400 ks ručně šitých látkových 
roušek. V případě potřeby je připravena tyto pro-
středky poskytnout našim občanům.
Děkujeme, že dodržujete nařízená bezpečnostní 

opatření a chráníte tak nejen sebe, ale také své spoluob-
čany. Věříme, že tuto dobu všichni ve zdraví přečkáme. 
Děkujeme všem.
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PROJEKTY
Chtěl bych vám představit některé projekty, na kterých se aktuálně pracuje. 

 » Oprava vodovodu nad prodejnou Malus směrem k nemovitosti č. p. 28, na které jsou časté poruchy. 
 » Dokončení projektové dokumentace stavební akce „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo 
Hradiště“.

 » Údržbové práce na mostě u dětského hřiště před OÚ s instalací nového zábradlí. 
 » Prořez starších stromů a výchovné řezy na mladých stromech, tak, jak tomu bylo i v minulém roce. 
 » Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Obnova komunikace Stašák – dětské hřiště“.
 » Finalizace projektu „Výstavba workoutového hříště v obci Choustníkovo Hradiště“ postavením srubového altánu. 
 » Zpracovávání studií výstavby nové hasičské zbrojnice s kulturním sálem.
 » Zadání studie „Bezpečnostní úpravy na komunikaci I/37 v Choustníkově Hradišti“, více o studii vám napíšeme 
v příštím čísle. 

 » Oprava mateřské školy je již na spadnutí. Máme vysoutěženého dodavatele stavby, jednáme o autorském a sta-
vebním dozoru. Nyní čekáme, jestli obec obdrží finanční dotaci z Ministerstva financí na rekonstrukci a můžeme 
celou stavbu odstartovat. 

 » Začalo zpracovávání podkladů pro opravu silnice středem obce směrem na Kohoutov, při které se dostaví chodník 
a zrekonstruuje veřejné osvětlení s kanalizací. 

 » Tvoří se podklady pro výběrové řízení dodavatele dostavby fasády na kabinách sportovního hřiště.
 » Projekt na opravu veřejného osvětlení podél silnice I/37 a část na Stanovice je ve fázi dokumentace pro územní 
řízení.  Veřejné osvětlení je v havarijním stavu a snažíme se o úplnou rekonstrukci. 

Jan Vogl  

PENĚŽITÝ DAR NA VÝSTAVBU DOMOVNÍCH ČOV V NAŠÍ OBCI
Již delší dobu se řeší problém s čištěním odpadních vod z nemovitostí v naší obci. Není možné vypouštět ne-

přečištěné odpadní vody do přírody nebo obecní kanalizace. Naše obec jde svým občanům v tomto směru vstříc 
a již několik let poskytuje finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Tento dar lze použít na výstavbu nových domovních 
čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních vod, nebo na montáž druhých stupňů čištění odpadních 
vod např. zemních filtrů a na další ekologické způsoby čištění odpadních vod. Poskytnutí daru blíže specifikuje 
vnitřní směrnice č. U19, kterou naleznete na internetových stránkách obce v sekci „ÚŘAD“ spolu s formulářem 
žádosti o dar. 

Stejně jako v loňském roce, vyčlenila obec k tomuto účelu ve svém rozpočtu částku 300.000,- Kč. S polito-
váním musíme konstatovat, že je tento dar ze strany občanů využíván minimálně. Rádi bychom Vás tedy touto 
cestou pobídli k zamyšlení, zda nenastala vhodná chvíle řešit nevyhovující systém likvidace vašich odpadních 
vod. Momentálně nejsme schopni odhadnout, jak dlouho ještě budeme moci tento finanční dar poskytovat, a bylo 
by škoda nevyužít jej, protože se nejedná o zrovna zanedbatelnou částku. 

V případě, že zvažujete výstavbu nové domovní ČOV s využitím finančního daru od obce a není vám něco 
jasné, neváhejte se obrátit na náš obecní úřad, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Tel. 499 692 942, e-mail: 
obec@choustnikovohradiste.cz

Pro ON Zdeněk Seidl

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,

se zpožděním bych vám chtěla srdečně poděkovat, 
za celý tým akce Den všech, za Vaši podporu.

I díky vám se 5. ročník akce Den všech mimořádně 
vyvedl. Přivítali jsme téměř 1.000 návštěvníků, počasí 
nám přálo a rádi jsme viděli i Vaše občany.

Máme radost, že připravovaný program baví velké 
i malé a že Den všech je skutečně pro všechny. Díky 
Vaší podpoře jsme mohli program obohatit o zajímavá 
představení a workshopy. Ještě jednou děkujeme.

Nikol Pavelková 

Poznámka: Naše obec na tuto akci přispěla částkou 3.000,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Vůbec nevím, co bude v našich obecních novinách 

za články a proto se může stát, že s poděkováním ne-
budu jediný. Ale to nevadí, ba naopak. Myslím, že vedení 
naší obce si poděkování zaslouží za to, jak velmi rychle 
a kvalifikovaně přispěchala s různorodou pomocí všem 
našim občanům v době pandemie. Součinnost s hasiči 
byla perfektní a i proto si SDH zaslouží velký dík. Děkuji 
také všem ženám, které přispěly tím, že šily roušky a ná-
sledně je dodávaly potřebným. Děkuji i všem, kteří se řídí 
pravidly stanovenými vládou, a věřím, že vše zvládneme. 
Hodně zdraví, všem.         

Hudok Jiří
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8. května uplyne 75 let od konce 2. světové války na ev-
ropském kontinentu (v Asii se ještě pár měsíců bojovalo). Za-
platilo za ni životem 30-50 milionů lidí, další byli raněni, ztratili 
své blízké a ocitli se bez domova. Nakažlivé choroby slavily 
žně, druhdy bohatý kontinent byl v troskách, ekonomika na 
dně či v minusu. Miliony utečenců se valily Evropou.

Jak to vše bylo možné, a proč se to mohlo stát? Inu to 
se kdysi asi tak před 100 lety v jisté malé mnichovské pivnici 
vynořil malý, zdánlivě směšný mužík s knírkem a začal řvát, 
že za neštěstí jeho vlasti mohou židi, komunisti a další zrádci. 
Evropa se tehdy zvolna vzpamatovávala z hrůz Velké války, 
ekonomika se začínala pomalu rozjíždět a všichni se rado-
vali, že je mír. Tento mužík byl tehdy většině jen pro smích 
a zůstal by bezvýznamnou figurkou, kdyby nezačala Velká 
hospodářská krize, která připravila miliony lidí o práci, a tito 
lidé pak nebyli schopni uživit ani sebe ani své děti. Všechnu 
vinu tedy dali stávajícímu demokratickému zřízení a poča-
li naslouchat směšnému chlapíkovi, který jim sliboval práci 
a chléb. Nepopiratelné charisma z něho učinilo všemocného 
člověka v jeho zemi, a protože s jídlem roste chuť, začal se 
tento muž rozhlížet i do sousedství.

Mezitím se po prvotním poválečném nadšení z míru 
a prosperity začala nad Evropou stahovat černá mračna. 
USA – jeden z nejsilnějších garantů poválečné stability se 
stáhly za Velkou louži do své izolace a ponechaly Evropu 
jejímu osudu. Stát za státem, národ za národem propadal 
diktátorským a nacionalistickým režimům. Tento vývoj velmi 
vyhovoval dalšímu pánovi – tentokrát s větším knírkem a po-
ďobanému od neštovic, který všemocně vládl velké říši na 
východě. Ve jménu všelidského pokroku neomezeně loupil, 
věznil a vraždil miliony svých poddaných. Snil o tom, že jeho 
armády potáhnou jménem světové revoluce rozvrácenou  
Evropou.

Nuže tito dva pánové se jednoho dne dohodli na rozdělení 
oslabené Evropy a tak se i stalo. Zatímco jeden kradl a vraž-
dil na západě, ten druhý dělal totéž na východě. Snad by 

tomu tak bylo dodnes, kdyby západního diktátora nenapad-
lo, že dva kohouti na jednom smetišti jsou příliš, a nepřepadl 
toho východního. Tentokrát však narazila kosa na kámen, 
pán východu začal postupně vyhrávat a splnil se mu jeho 
dávný sen o tom, že jeho vítězná armáda potáhne Evropou 
a její naivní obyvatelé ji navíc budou vítat a zasypávat květy.

Snad se někomu bude tato úvaha zdát příliš příkrá, ať 
již na kteroukoliv stranu, ale tak nějak to opravdu v dějinách 
chodí. Píšou je vítězové. Nechci znevažovat hrdinství našich 
osvoboditelů – bez nich bychom možná vůbec nebyli, nebo 
mluvili německy, na straně druhé je dobré znát příčinné mo-
tivace dějinných událostí, neboť ty se v různých obměnách 
mohou velmi snadno opakovat.

Letos, přestože budeme slavit kulaté výročí konce druhé 
světové války, nebude ani ohňostroj, ani shromáždění, ba ani 
proslovy. Všichni víme proč. Zdaleka nejde jen o roušky, mytí 
rukou a podobně. Koronavirus zavlečený k nám z Čínské li-
dové republiky řádí všude a bezradné vlády celého světa se 
ho marně pokoušejí zastavit. V rámci této krize se tu dob-
rovolně, tu nedobrovolně vzdáváme části svobod (například 
shromažďovací). Velká část světové ekonomiky se zastavila. 
Někteří ekonomové předpokládají, že by to mohlo mít podob-
ný ekonomický dopad jako Velká hospodářská krize ve třicá-
tých letech. Máloco bude jako před dopadem této pandemie. 
Všichni se budeme muset uskromnit. Je jen otázkou, zda 
jsme na to všichni připraveni, nebo začneme věřit různým 
zkratkovitým tvrzením, tak jako naši evropští předci ve třicá-
tých letech minulého století. Pro nejrůznější demagogy (a to 
zdaleka nejen domácí) je koronavirus darem z nebes. Nedo-
pusťme, abychom ve jménu boje za zdraví přišli o svobodu! 
Nedejme si rozbít vznikající občanskou společnost. 

Bylo by to neodpustitelné i vzhledem k obětem protifaši-
stického odporu, kteří za druhé světové války přišli o rodinu, 
zdraví nebo život.

Pevné zdraví, víru a odvahu do příštích dnů  
přeje MUDr. Jiří Záplata

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A KORONAVIRUS

ŽENY A KORONAVIRUS
My děvčata jsme tvorové společenští, máme potřebu spolu 

intenzivně komunikovat a za tím účelem se také sdružujeme. 
Naše poslední příjemné shromáždění proběhlo ve Šporko-
vě mlýně pod hlavičkou „Výroční členská schůze“. Tam jsme 
oslavily MDŽ a hlavně se pochlubily naší bohatou činností za 
minulý rok a naplánovaly si spoustu aktivit v roce novém. 

To jsme ještě netušily, jak nám do našeho „rozletu“ zasáh-
ne vyšší moc a nepředvídatelné okolnosti, které změní naše 
plány i priority.  Nicméně jsme se nevzdaly a nepodlehly pa-
sivitě. Děvčata s šikovnýma rukama se pustila do šití roušek. 
S vtipným nápadem přišla Lucie Kreislová, která své roušky 
vystavila na bráně u svého domu a kdokoli si je má možnost 
až do jejich vyčerpání vyzvednout.

Materiál na roušky poskytly Marie Blažková a Lenka Dvo-

řáková, další švadlenky Ludmila Hrubá a Jitka Kráčmarová 
pilně šily. Roušky jsou k dispozici občanům v prodejně Kalup 
u Držků, v koloniálu Pochobradská i na poště.

Naše starší členky tráví karanténu doma a těší se z roz-
kvetlých zahrádek. A to nás inspirovalo. Protože jaro nečeká 
a nastal také čas výsadby květin na zkrášlení obce, provedly 
jsme akci „macešky“.  Marie Blažková s Martou Fraitovou na-
koupily sazenice a spolu s Marii Rausovou, Lidkou Hrubou a 
Lenkou Dvořákovou je zasadily. Doufáme, že kvetoucí ma-
cešky potěší každého, kdo půjde kolem.

Marie Rausová
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REVITALIZACE PARČÍKU 
Mnozí z vás si jistě všimli probíhající revitalizace bývalého parčíku v zatáčce nad prodejnou OlfinCar s.r.o. Stav 

této plochy, která je částečně obce a zároveň firmy OlfinCar, byl více než nevyhovující. Bez potřebné péče byl tento 
prostor nevzhledný, a navíc zarůstal i výhled do již tak nepřehledné zatáčky. Proto jsme se, po dohodě se spolu-
vlastníkem pozemku, rozhodli k dané revitalizaci, při které by měl být, mimo jiné, vybudován chodníček pro větší 
bezpečnost chodců v dané lokalitě. Věřím, že se náš záměr podaří ke spokojenosti všech uživatelů. 

Jan Vogl  

NA HŘIŠTI SE NESPÍ                                                                       
V této době by se možná zdálo, že se v obci nic nedě-

je. Ale opak je pravdou, obec žije a já se chci zmínit o tom, 
co se děje v našem sportovně - kulturním areálu na hřiš-
ti za bývalou poštou. Veškeré akce jsou sice v důsledku 
pandemie zrušeny nebo posunuty, ale my pokračujeme 
v omezené míře s budováním toho, co jsme si vytýčili. Při-
vezli jsme kontejnery, ze kterých se vybuduje zázemí pro 
uskladnění věcí potřebných k udržování hřiště, uskladně-
ní pomůcek hasičů, uskladnění lavic na zimu, atd. Dřevo 
na dobudování skladu už je na pile, poté pár šikovných ře-
meslníků a …, uvidíme, jak se s tím dál popereme. V zimě 
byla vybrána firma na opláštění pergoly a v prvním týdnu 
v květnu, by se mohlo montovat. V květnu se dodělá i zá-

zemí v odpočinkové zóně a to vybudováním altánu. Za-
koupili jsme novou chladící vitrínu a nový gril, ve kterém 
se dají dělat věci nevídané. Už ho jen vyzkoušet. Těšme 
se, že se v areálu sejdeme a vše uvidíte a ohodnotíte. 
Snad se situace kolem pandemie uklidní a nám se letos 
podaří nějakou tu akci pro občany uskutečnit. Ještě chci 
upozornit, že antuková hřiště už jsou otevřena všem, za 
podmínek stanovených už dříve. Areál je volně přístupný, 
ale jsou zde stanoveny určité provozní podmínky, které 
jsou vyvěšeny na oplocení. V provozních podmínkách 
není nic, co by vás zrazovalo od toho, do areálu nechodit. 
Stačí je dodržovat, a jak se říká: „Není co řešit“. Nejdůle-
žitější je to, co opakuji neustále, udržovat pořádek. Pytlíky 
na potřeby pejsků jsou stále na stejném místě...              

Hudok Jiří
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem

V rámci výkonu terénní sociální práce na-
bízíme pomoc při řešení obtížné životní situa-
ce všem, kteří ji potřebují …

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!
Poskytujeme poradenství a zprostředkování vhodné soci-

ální služby osobám: 
 » se zdravotním postižením 
 » s duševním onemocněním
 » pečujícím o osobu závislou na péči jiné osoby
 » omezeným ve svéprávnosti
 » ohroženým sociálním vyloučením
 » žijícím rizikovým způsobem života
 » obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 » osobám ohroženým ztrátou přístřeší, s nejistým či ne-
adekvátním bydlením

 » nezaměstnaným 
 » s dluhovými problémy

JAKOU FORMOU POMOC PROBÍHÁ?
Sociální pracovnice navštíví klienta v jeho přirozeném 

prostředí, vyhodnotí danou událost, poskytnou poradenství, 
okamžitou intervenci nebo zprostředkují pomoc jiného pracov-
níka, úřadu, sociální služby. Pomohou komplexně řešit nepří-
znivou sociální situaci jednotlivce i celé rodiny. Součástí soci-
ální práce je také motivace klienta k řešení jeho tíživé situace. 

Při návštěvách je důsledně dodržován etický kodex so-
ciálního pracovníka, je respektována nedotknutelnost obydlí 
a důstojnost klienta. Je zachovávána povinnost mlčenlivosti 
o všech skutečnostech. 

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:
pracoviště: Rooseveltova 749 (nad městskou policií,   

            podlaží 2 – kancelář č. 207)
            Dvůr Králové nad Labem

Iva Jarolímková
telefon:  499 318 281
mobil:   734 763 090
jarolimkova.iva@mudk.cz
Bc. Schőnigerová Jolana 
telefon: 499 318 279
mobil: 737 079 690
schonigerova.jolana@mudk.cz
Bc. Marcela Šafaříková
telefon:  499 318 299
mobil:  731 630 416
safarikova.marcela@mudk.cz

NEPOVOLENÉ ODBĚRY  
Z VODOVODU                                                                        

V posledním období bylo zjištěno několik případů 
odboček provedených na vodovodních přípojkách 
před fakturačními vodoměry.

Dle § 10 odst. 1a) Zákona č.274/2001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích, v platném znění, je odběr 
vody z vodovodu před vodoměrem odběrem neopráv-
něným, což je podle § 32 odst. 5b) stejného zákona 
přestupek, za který je možné fyzické osobě uložit po-
kutu do výše 50 000,- Kč. 

Upozorňujeme, že provozovatel vodovodu pro ve-
řejnou potřebu je dle zákona  274/2001 Sb., v platném 
znění, oprávněn provést odstávku vody mimo jiné: 
nebude-li závada zjištěná na vodovodní přípojce ve 
stanoveném termínu odstraněná (§ 9 odst. 6e)) nebo 
neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce 
a k zařízení vnitřního vodovodu (§ 9 odst. 6c)).

Po dohodě se zástupci Obce Choustníkovo Hra-
diště jako vlastníka vodovodu, budou u nemovitostí 
prováděné namátkové kontroly, jejichž účelem bude 
odhalování těchto nepřípustných úprav vodovodních 
přípojek. Zjištěné přestupky budou následně řešeny 
v souladu s platnou legislativou.

      
Richard  Trkan, Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

JÍZDA V OBCI                                                                        
Chtěl bych se zmínit o bezpečnosti jízdy v naší části 

obce. Je to Grunt, kde máme jednu „dlouhou“ rovin-
ku (cca 125 m). A to byste nevěřili, jak se na takovém 
kousku dá jet. Nechci neslušně napsat jak, ale slušně 
to napsat mohu, že velice nezodpovědně. Je tu sice 
umístěna dopravní značka s nařízenou max. rychlostí 
30 km v hod., ale asi si toho ještě někdo nevšiml a na 
té naší dloooouhé rovince (někdo nejen na ní) se zkou-
ší, jak umí kdo uhýbat. Na těch pár metrech té naší 
rovinky je 7 domků, a představte si, že v nich žijí lidé, 
kteří tu cestu využívají. Je nás tu asi 17, a když připočtu 
návštěvy, děti, vnoučata, tak opravdu dost. Určitě si 
nepřeji, aby se tu něco stalo a tak prosím o zodpověd-
nější jízdu. A nejen tady v Gruntě, teď myslím na celou 
obec a na ta místa, která jsou velice záludná, vyžadují-
cí ohleduplnost a slušnost a věřte, že na prvním místě 
je, jezdit s rozumem. Děkuji.        

Hudok Jiří

PRACOVNÍCI NA OBCI Z ÚŘADU PRÁCE
Tak, jako v loňském roce, obec využívá možnosti získání pracovních sil z úřadu práce na pozici  uklízeč/-ka ve-

řejných prostranství. Z pracovního úřadu jsou posíláni lidé, kteří nenašli na našem pracovním trhu uplatnění a nabízí 
se jim prostřednictvím obce práce, ve které by se mohli pracovně uplatnit. Při splnění dalších podmínek pracovního 
úřadu je možné tyto lidi zaměstnat. Mzdu těchto zaměstnanců plně hradí pracovní úřad. Tím pádem nevznikají obci 
žádné další mzdové náklady za jejich činnost. Pracují tedy pro naši obec „zadarmo“. Zaměstnanci z úřadu práce se 
věnují úklidu veřejného prostranství a údržbě veřejné zeleně. Budou také natírat zábradlí na mostech či pracovat na 
zvelebení sportovního areálu za bývalou poštou pod taktovkou správce hřiště pana Jiřího Hudoka. Touto cestou dě-
kuji za práci a snahu těchto pracovníků z úřadu práce, že se starají, aby naše obec byla zase o něco hezčí.  

Jan Vogl
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ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zahráli jsme si pohádku „O koblížkovi“

Kolektivní sportování
Soutěžili jsme v čtyřčlenných družstvech a jednalo 

se o kolektivní sportování a hlavně o spolupráci týmu. 
Nesoutěžily dvouleté děti, ty větším kamarádům fandily 
a měly malé soutěžní úkoly s asistentkou Lenkou. Vyhrálo 
družstvo, které vedl Tomáš Vogl a které souhrou okolnos-
tí bylo čistě hradišťské - Kuba Macek, Nela Jungkindová 
a moc hezky zabojovala malá Maruška Macháčková. 

Plavání 
Z plavání jsme měli jen první lekci a konec. Letos si už 

nezaplaveme. Bylo to 6. března v pátek a o týden později 
13. už byl bazén v Hořicích uzavřen. Za MŠ Mgr. Ivana Mrštíková

Ještě než se rozhodlo o uzavření naší mateřské školy, stihli jsme několik málo akcí, o které se s vámi rádi podělíme…
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SEZÓNA MLADÝCH HASIČŮ SKONČILA DŘÍV, NEŽ ZAČALA
Na letošní rok jsme měli spoustu plánů, snů, chtěli jsme 

zabojovat o postup na mistrovství republiky hry Plamen, to 
vše nám zničilo něco, co ani nemůžeme vidět, ale jehož exi-
stence nám ovlivňuje život již více než měsíc a ještě je dlou-
há doba před námi – koronavirus.

Stihli jsme jen dvě soutěže – TFA a uzlovku v Hořicích 
a halovou soutěž v Trutnově. V obou soutěžích byly naše 
děti úspěšné, přivezly si poháry jak jednotlivci z Hořic, tak 
družstvo z Trutnova.

Poté už jsme mohli jen sledovat opatření, která se neu-
stále zpřísňovala. Více než měsíc netrénujeme, věřím, že 
děti vyvíjí nějakou aktivitu samy doma, ale již teď víme, že se 
letos neuskuteční ani základní okresní kolo hry Plamen, ani 
krajské, ani republikové. Okresní rada mládeže zareagovala 
na opatření zrušením veškerých soutěží do konce června.

Asi nejhůře dopadly děti, které letos jsou v kategorii 
starších posledním rokem a od září již budou dorostenci, 
u nás se to týká tří výkonnostně velmi dobrých a zkuše-
ných dětí, všechny tři se hasičskému sportu věnují již 
hodně dlouho a zasloužily by si tu letošní sezónu, kdy 
jsou v kategorii nejstarší, pořádně užít.

Budeme v tom všem hledat něco pozitivního. Všichni 
si od závodního shonu, který trvá již několik let vždy jen 
s krátkou zimní a prázdninovou přestávkou, trochu od-
počineme, nabereme novou energii a chuť do práce, do 
které se, jak doufám, pustíme hned, jak nám to situace 
dovolí. Máme čas i na 
jiné koníčky, některé 
jsme objevili teprve až 
teď díky nezvyklému 
množství volného času.

Budeme věřit, že 
vše zvládneme ve zdra-
ví, což samozřejmě 
přejeme i vám všem.

A v září se uvidíme 
na hřišti na naší domá-
cí soutěži – Hradišťské 
konvičce.

Šárka Víšková, Jan Říha

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče,

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dorazilo do mateřských škol opatření od ministra školství Roberta 
Plagy k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Choustníkově Hradišti 
připravujeme zápis do Mateřské školy v Choustníkově Hradišti v distanční formě, tj. bez přítomnosti dětí a rodičů v bu-
dově mateřské školy.

Na webových stránkách mateřské školy si mohou rodiče stáhnout a vytisknout:

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vzor)
• Čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte (vzor)

K oběma dokumentům přiložte:
• kopii rodného listu dítěte 
• kopii očkovací průkazu dítěte 
• kopii zdravotního průkazu dítěte (poslední záznam dětského lékaře).

Rodiče s trvalým bydlištěm v Choustníkově Hradišti dostanou vše potřebné k zápisu v obálce od Obecního úřadu 
v Choustníkově Hradišti. Navíc jim OÚ nabízí pomoc při pořízení potřebných kopií v úřední dny (pondělí a středa), příp. 
na telefonické požádání pan starosta ing. Jan Vogl nabízí pomoc i mimo úřední hodiny.

Písemný zápis do mateřské školy bude probíhat od 2. května 2020 do 14. května 2020. Doklady k zápisu můžete 
poslat poštou nebo je vložit do schránky u mateřské školy (v budově bude přítomna zaměstnankyně MŠ a obálku pře-
vezme).

15. května 2020 (pátek) bude v mateřské škole zapisovat (po telefonické domluvě) ředitelka MŠ osobně. Předem si 
můžete sjednat schůzku na tel. č.: 725 842 007 (tím zajistíme, aby se v budově školy nepotkalo více než dvě osoby). I tato 
schůzka bude probíhat v rouškách, bez přítomnosti děti.

Přejeme vám a vašim dětem hlavně pevné zdraví.
Mgr. Ivana Mrštíková, ředitelka MŠ
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HASIČSKÝ PLES, KTERÝ SE NEKONAL
14. 3. 2020, datum, které jsme si stanovili před rokem, když jsme 

uklízeli po velice vydařeném plese ve Vlčkovicích. Ten den jsme 
udělali radikální rozhodnutí, o kterém jsme se bavili už pár let -  pře-
suneme náš ples do prostor auly SŠIS. Důvod byl prostý, navýšení 
kapacity na 250 míst k sezení, což bylo pro nás výzvou. Ve Vlčko-
vicích se prodalo 150 míst a poptávka stále ještě byla. Nikdo z nás 
však nevěděl, zda dokážeme prodat dalších 100 vstupenek. Jak se 
blížil den D, věděli jsme, že vše dopadne jak má a bude vyprodáno. 
Přesně týden před plesem nezbývalo ani jedno volné místo. Bohatá 
tombola byla připravená, 2 000 lístků do tomboly zabaleno, několik 
lahví vína proběhlo pečlivou degustací abychom se v tomto směru 
polepšili, dvě vtipná představení jsme natrénovali… Čtyři dny před 
samotným začátkem však vláda České republiky zakázala akce 
s počtem návštěvníků převyšující 100 osob. Ještě tento večer jsme 
se dohodli a plně respektovali toto nařízení. Původní záměr byl pře-
sunout ples na 25. 4. 2020 pokud by to situace dovolila. Už začátkem 
dubna jsme ale věděli, že si letos sváteční oblečení na náš ples už 
neoblečeme. Bohužel jsme museli ples zrušit a začít vracet vstupné.

Současná situace nám nedává moc možností, aby se ples mohl 
v brzké době uskutečnit, proto jsme se rozhodli ples SDH tento rok 
zrušit. Těm, kteří budou chtít, vrátime peníze za zakoupené lístky 
zpět. 

Vrácení vstupného probíhá od 6. do 30. 4. 2020, vždy oproti líst-
ku, po telefonické dohodě na čísle: 602 420 603

Lidem, kteří peníze za vstupné chtít zpět nebudou, budeme vděč-
ni. Částka bude vložena do kasy SDH jako dar, který bude využit na 
chod SDH. 

Tímto bychom Vás také chtěli pozvat na ples, který se bude konat příští rok 13. 3. 2021 opět v aule SŠIS.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám poskytli dar do tomboly. Vše jsme pečlivě uschovali na příští 

rok. Děkujeme také těm, kteří se nám rozhodli pomoci ponecháním vstupenek. Děkujeme.
Za SDH Jan Seneta 

Vjíždíme do kempu Wild Fog Lodge Campsite. V kem-
pu je bazén. To je super, po 120 km dlouhé cestě dává-
me koupel. Voda v bazénu je lehce zelená, což nám ani 
moc nevadí, ani žabka, která plave s námi. Hlavně, že se 
ochladíme. Náš malý stan stavíme pod palmami v rekord-
ním čase, jen pár metrů od bazénu. Uvědomujeme si, že 
dostat kokosákem do hlavy bychom nemuseli přežít, a tak 
stan posouváme z dopadu plodů. Vše perfektně hraje, jen 
dostavíme stan tak přijíždí Mešak a odjíždíme do Národ-
ního parku Manyara. 

Mešak při vstupu do parku vyřizuje vstupné. Je na-
večer a už se ochlazuje, je naděje, že zvířata opustí stín 
stromů a hustou buš a nechají se od nás pozorovat a fotit. 
Už od vjezdu do parku se setkáváme s velkým množstvím 

paviánů a impal, po cestě nám přechází varan. Park po-
krývá severozápadní cíp jezera Manyara. Je z velké čás-
ti porostlý hustou buší, která stěžuje pozorování zvěře, 
ale zato nabízí nečekaná setkání se zvířaty. To potvrzuje 
náš první slon, kterého Vašek zahlédl schovaného těsně 
u cesty v houští. Když Mešak zastavil, bylo jich tam ně-
kolik. Zajímala je jen pastva, a tak se dostali těsně k autu. 
Nás to trochu děsilo, slon je slon! U pobřeží jezera může-
me vystoupit z auta, a pár metrů od nás fotíme velkou po-
pulaci hrochů, kteří na nás otvírají pro výstrahu své obrov-
ské tlamy. Po projetí parku máme dobrý pocit. Kromě lvů 
vidíme vše: zebry, žirafy, pakoně, buvoly, prasata brada-
vičnatá, a u jezera Manyara hrochy. Nosorožce nehledá-
me, ti se od nás z Čech vyvážejí, těch máme doma dost! 
První den safari hodnotíme po návratu do kempu kladně. 
Máme nafoceno, natočeno, a jsme utahaní jako psi. 

Večeříme v přilehlé jídelně u kempu, při svíčkách, pro-
tože nejde proud. Máme africkou hrachovku, maso, ze-
leninu a, jak jinak, v Mto Wa Mbu nesmí chybět rýže. Po 
večeři dýmka míru na zakončení dne. Vašek fotí malou 
ještěrku na stropě jídelny. Z toho máme takový záchvat 
smíchu až oba brečíme. Ostatní nás okukujou, co že jsme 
to za veselé kopy. Ve vesnici je tma jak v ranci. S pomo-
cí baterek čelovek nacházíme stan. Dnes jdeme spát na 
prasáka, spacák to vezme a ráno to ze sebe umyjeme. 
Skládáme se v našem malém stanu a dobrou zítra!

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

V ZEMI MASAJŮ  
(NÁRODNÍ PARK MANYARA)
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V minulém čísle jsme vám slíbili, že si napíšeme něco o komposto-
vání. Pročetla jsem na internetu několik článků o tom, jak správně kom-
postovat, a nabyla dojmu, že to obyčejného člověka spíše odradí, než 
motivuje. Proto jsem se rozhodla – já zahradník z leknutí :-) – napsat 
spíše návod jak jednoduše udělat z hromady zahradního a domácího 
bioodpadu hromadu zeminy, kterou můžeme dále použít na zahradě. 
Jde tedy spíše o recyklaci, která vás stojí jen trochu práce, kterou do 
ní vložíte. 

Jak to dělám já?
Vyhraďte si na zahradě vhodné místo. Ideálně si vyhlubte na hloub-

ku rýče  prostor, ve kterém bude recyklace probíhat – důležitý je kontakt 
s půdními organismy, proto nepoužíváme žádný podklad jako například 
fólii. Získanou zeminu můžete později použít jako tzv. „hnědou složku“. 
Do tohoto prostoru postupně ukládáte - vrstvíte recyklovatelný odpad, 
ideální je střídat zelené (ZS) a hnědé složky (HS). 1 až 2 x do roka tuto 
hromadu „přehážu“, aby se provzdušnila, a pokud mám málo hnědé 
složky, prosypávám to vrstvou zeminy. O vše ostatní se postará příro-
da. Aby to správně fungovalo, je potřeba vědět, které věci se k recyklaci 
hodí a které nikoliv.

CO SEM NAPŘÍKLAD PATŘÍ:
 » zbytky zeleniny a ovoce (ZS), u tropických plodů se názory liší (já nedávám),
 » čerstvě posečená tráva a spadané listí (ZS),
 » zbytky rostlin (ZS),
 » kůra, piliny, dřevní štěpka, drobné větvičky ze zahrady, sláma, podestýlka od býložravců (HS),
 » popel ze dřeva (HS).
Mimo to sem můžete dávat například i čajové sáčky (rozložitelné), vyluhovaný sypaný čaj, kávovou sedlinu (ta údaj-

ně chutná žížalkám), lepenku (roztrhat na malé kousky), vaječné skořápky (nutno podrtit), použité papírové kapesníky, 
utěrky a ubrousky. 

CO SEM NAPŘÍKLAD NEPATŘÍ:
 » věci, které se nemohou rozložit jako plasty, sklo, kovy nebo kameny, zbytky látek,
 » chemicky ošetřené materiály (barvy, laky), stolní oleje a tuky,
 » sáčky z vysavače či jejich obsah, 
 » kosti, odřezky masa a kůže, exkrementy všežravých zvířat,
 » popel z uhlí a z cigaret.
Měli byste se vyhnout také vykvetlým plevelům, některým druhům rostlin (např. túje, pelyněk, listí z ořešáku), nebo 

zbytkům vařených jídel.
Do ideálního kompostu má můj návod recyklace asi hodně daleko. Ideální je umístit kompost na stinném místě, 

udržovat ho vlhký a provzdušňovat ho, použít kompostér… Můj „kompost“ je na slunném místě, věnuju mu minimum 
času a kupodivu to také funguje. Možná to trvá déle, možná není tak kvalitní, ale mě šlo především o ekologickou likvi-
daci části odpadu, který mi v kuchyni a na zahradě vzniká. To svůj účel splnilo, a pokud tímto jednoduchým návodem 
inspiruji i někoho z vás, budu jen ráda.

Přeji hezké chvíle na vaši zahradě.
Blanka Seidlová

„KOMPOSTOVÁNÍ“ – DALŠÍ KROK V TŘÍDĚNÍ ODPADU

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Po úspěšné výroční schůzi, kde jsme zhod-

notili minulou sezónu a plánovali letošní, jsme se 
sešli v hojném počtu na rybníku. Uklidili jsme po 
zimě, připravili se na novou sezónu a poté nás „co-
vid“ uvěznil do karantény, která snad brzo skončí, 
a my se vrátíme do normálu. V dubnu jsme při-
vezli asi 250 kg kaprů a tak může od května naše 

rybářská sezóna opět začít. Budeme se sice muset obejít bez tradičního zahá-
jení, kde se každý rok scházíme s malým občerstvením, ale snad budeme mít 
možnost vynahradit si to jindy. Pokud to situace dovolí, rádi bychom vás uvítali 
na podzimním slavnostním výlovu rybníka. Děkujeme tímto naši obci za příspě-
vek na nákup ryb. 

Za rybáře Luděk Hrnčíř
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K ulturní, sportovní a společenské akce pro rok 2020
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEVÍME, 

KDY SKONČÍ OMEZENÍ NAŘÍZENÁ VLÁDOU ČR, BYLO 
ZRUŠENO MNOHO PLÁNOVANÝCH AKCÍ, NA KTERÉ JSTE 

SE JISTĚ TĚŠILI. JE NÁM TO LÍTO, ALE BOHUŽEL SE 
S TÍM NEDÁ NIC DĚLAT. NĚKTERÉ AKCE BUDE MOŽNÉ 

PŘESUNOUT NA POZDĚJŠÍ TERMÍN, JINÉ BUDEME MUSET 
ZKRÁTKA OŽELET. IHNED, JAK BUDEME ZNÁT NOVÉ 

TERMÍNY, ZVEŘEJNÍME JE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
OBCE A V OBECNÍCH NOVINÁCH.  

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

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

 
Červen:
Vodné 1. pol. roku 2020
Stav vodoměrů budou hlásit 
občané.

TO SKO TO SKO TO SKO
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
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)

Prodloužení splatnosti obecních poplatků do 30. 11. 2020.

    BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
A) PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ -  

 platba z pohodlí domova
Číslo účtu:  7529601/0100 - Komerční banka 
Částka: (dle aktuálního ceníku místních poplat- 

  ků,stanovený na příslušný rok)
Variabilní symbol: XXYYROK
XX  - 10 – místní poplatek za psy 
 - 20 – místní poplatek za svoz komunálního odpadu
 - 30 – platba za vodné
YY - číslo popisné, před číslo evidenční se napíše  

   číslo 90
Poznámka platby: Příjmení + druh platby + rok  

           např: Hujerovi, vodné 2020
Příklady:
 Rodina Hujerova, která bydlí v Ch. Hradišti  

 na č.p. 102, chce zaplatit za své dva psy. 
- Pošle peníze na číslo účtu 7529601/0100 ve  

 výši 200,-Kč s var. symbolem 101022020
- Poznámka k platbě: Hujerovi, psi 2020

 Rodina Hujerova, která bydlí v Choustníkově  
 Hradišti na č. ev. 102, chce zaplatit za svoz ko- 
 munálního odpadu za 4 členy své rodiny. 

- Pošle peníze na číslo účtu 7529601/0100 ve  
 výši 2.200, -Kč s var. symbolem 20901022020  

- Poznámka k platbě: Hujerovi, odpad 2020

B) PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ  
 NA POŠTĚ PARTNER II

 Nově bude možné platit místní poplatky na  
 poště PARTNER II platební kartou.

INFORMAČNÍ SMS A E-MAIL
PRO OBČANY OBCE

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Chcete být rychle informováni o důleži-

tých zprávách z obecního úřadu, nebo mít 
jen přehled o dění v obci? Přihlaste se k od-

běru zpráv pomocí sms nebo e-mailu. Formulář s potřebnými 
informacemi naleznete na internetových stránkách obce, nebo 
si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě. Tam také vyplněný 
a podepsaný formulář odevzdáte. Budete tak včasně informo-
váni o všem důležitém a zajímavém, co se v obci děje. Pro více 
informací volejte 499 692 942, nebo pište na e-mail  obec@
choustnikovohradiste.cz


