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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌

Je mi velkým potěšením oznámit vám, že naše obecní noviny bodovaly v soutěži 
Radniční listy roku 2020 v kategorii do 2.000 obyvatel. V okrese Trutnov se naše 

noviny umístily na 2. místě, v Královéhradeckém kraji na 3. místě a v celostátním 
kole na krásném 21. místě. Více než samotné umístění nás však potěšil komen-

tář, který ke svému hodnocení porota přidala a o který se s vámi chceme 
podělit:

Choustníkovo Hradiště je druhou nejmenší obcí přihlášených do 
soutěže Radniční listy roku, přesto vydává velmi profesionálně zpra-

cované periodikum. A nejen že je kvalitně zpracované, ale vychází 
dokonce 5x ročně, což je frekvence, které nedosahují periodika 

i několikanásobně větších obcí. V tomto ohledu jsou Obecní 
noviny unikátní a je to skutečně velmi úctyhodné, jak malá 

obec zvládá vydávat noviny na úrovni několikatisícového 
města.

Skvěle zpracované jsou tabulky a různé infor-
mační přehledy. 

Velmi kvalitní obsahová skladba, v novinách 
si každý čtenář najde vhodné téma, nechybí 

informace o rozhodování radnice, re-
portáže, ale i edukativní obsah.

Porota také doporučila několik 
změn v grafickém zpracování, které 

jsme promítli již do tohoto čísla. Dou-
fáme, že se vám tyto změny budou líbit. 

Za redakční radu Blanka Seidlová

Celonárodní soutěž  Radniční listy roku 2020

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

v tomto letním čase se na obecním úřadě zabýváme především přípravou rekonstrukce mateřské školy, výstavbou technické 
budovy, která bude sloužit jako garáž pro cisternový automobilový speciál (pro hasičský automobil) v lokalitě u staré školky. 
Řešíme bezpečnostní úpravy na komunikaci I/37 v obci.

V nadcházející době prázdnin se počátkem července uskutečnily závody rybářů, na začátek srpna připravují sportovci a hasiči 
pro občany sportovně - kulturní den a noc, na konci srpna se pak můžete těšit na Hradišťskou konvičku a pro děti je přichystáno 
loučení s prázdninami. Tradiční posvícení se uskuteční 19. září. Doufejme, že nám nic nenaruší ples seniorů, přijede nám zahrát 
Šlágr Parta ve složení Karel Peterka, Mára, Helena Hamlová a Frankie Zhyrnov. Před Vánocemi přivítáme na koncertě pěvecký 
soubor Kácov z Nového Města nad Metují. Budu se těšit na shledání s vámi při těchto, ale i dalších akcích v obci.

 V nadcházejících prázdninových měsících vám přeji dovolenou přesně podle vašich představ.
Jan Vogl
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Jednání Rady obce  
Choustníkovo Hradiště

13.5.2020
 » Za přítomnosti ředitelky mateřské školy paní Mgr. I. Mrštníkové 
bylo jednáno o možné délce uzavření MŠ v době letních prázd-
nin. Bylo navrženo učinit průzkum mezi rodiči o jejich zájmu 
o fungování školky v tomto období. Zároveň bylo rozhodnuto 
o znovuotevření školky od pondělí 18.5.2020.

 » Bylo rozhodnuto o pronájmu pozemku p.p.č. 226/2 za bývalou 
školou pro chov ovcí.

 » Pan starosta informoval o navrácení opraveného křížku na 
hřbitov.

 » Na sportovním hřišti by měla být do konce května dokončena 
stavba altánu.

 » Bylo rozhodnuto o tom, že se 30.5.2020  uskuteční svoz nebez-
pečného a objemného odpadu a spolek rybářů si tentýž den 
vezme na starost svoz železného odpadu.

27.5.2020
 » Nejprve se jednalo o zápisu dětí do naší mateřské školky. Bylo 
rozhodnuto vytvořit druhou třídu a vyhovět všem žadatelům 
o umístění dítěte ve školce. Protože tehdy nebyl znám termín 
opravy MŠ, nebyl zatím stanoven termín jejího uzavření během 
letních prázdnin.

 » Dále bylo jednáno o vybudování nadjezdu nad budoucí dálnicí 
a o opravě mostu M-03.

 » Bylo rozhodnuto o zakoupení nového kontejneru na bioodpad.
 » Po diskusi byly zkušebně povoleny tzv. Víkendy s SDH Choust-
níkovo Hradiště v areálu našeho sportovně-kulturního centra. 
Akce jsou povoleny za těchto podmínek:

•  budou se konat pouze v pátek a v sobotu
•  je dána zkušební doba 1 měsíc
•  pro obecní organizace je areál sportoviště zdarma
•  před a po akci bude vyplněn předávací protokol, který  

má na starost správce hřiště
 » Rada řešila také konání letošní Summer party a rozhodla 
s ohledem na zdravotně bezpečnostní důvody o návrhu na zru-
šení této akce.

 » Hovořilo se rovněž o třech variantách studie požární zbrojnice 
se školící místností.

 » Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa.
                                                                                               

MUDr.J.Záplata

18. pietní shromáždění
V sobotu 20. června se na místním hřbitově uskutečnilo již 

18. pietní shromáždění k uctění památky obětí pochodu hladu 
a smrti koncentračního tábora Gross Rosen, letos pod záštitou 
Prezidenta České republiky Miloše Zemana. Toto shromáždění 
již tradičně pořádá s Klubem českého pohraničí, z. s. Králo-
véhradeckého kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu,  
z. s. Královéhradeckého kraje naše obec. 

I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo velké množství 
lidí, kteří si přišli připomenout tento hrůzný čin i důležitost 
zachování míru pro další generace. O zahájení se postarala 
hudba Policie České republiky a poté následovalo kladení věn-
ců a kytic. Zaznělo také několik proslovů a celé shromáždění 
ukončila státní hymna.  Mezi těmi, kdo přišli uctít památku 
obětí pochodu hladu a smrti nechyběli ani zástupci naší obce 
a místních spolků, zástupci politických a společenských organi-
zací nejen z našeho okresu, či zástupci kultury. Mezi přítomný-
mi byli také poslanci Parlamentu a Senátu České republiky, či 
zástupci velvyslanectví Ruské federace a Slovenské republiky. 

I když v některých lidech vzbuzuje tato akce poněkud roz-
poruplné reakce, jde především o uctění památky zbytečně 
vyhaslých životů. Proto děkujeme všem, kdo se této akce zú-
častnili.

Pro ON Blanka Seidlová, foto Ludmila Hrubá

Bezpečnostní úpravy  
na komunikaci I/37 

 v Choustníkově Hradišti
Výstavba dálnice na úseku D11 1108 Jaroměř – Trutnov přináší 

problémy, na které obec reaguje. Zadali jsme studii ,,Bezpečnostní 
úpravy na komunikaci I/37 v Choustníkově Hradišti“, která má za úkol 
problematická místa na komunikaci vyřešit.

 První problematické místo je třeba řešit při vjezdu do obce ze 
směru od Trutnova, odbočení k autobazaru OLFIN Car s.r.o. Zhotovitel 
posoudí šířkové uspořádání a navrhne opatření pro vybudování od-
bočovacího pruhu směrem k autobazaru. Obec zde plánuje výstavbu 
nové komunikace směrem do obce.

 Druhým místem k řešení je přechod pro chodce u autobazaru 
AUTO QUALT s.r.o. V tomto místě bude navržen středový ostrůvek 
a s tím možná změna polohy autobusové zastávky na straně u kostela.

 Třetím místem k řešení je odbočení na místní komunikaci ke hřišti 
(kousek za přechodem pro chodce), respektive vyjetí z této místní 
komunikace na komunikaci I/37 ve směru na Trutnov.

Z každé předložené varianty bude jasné napojení na komunikaci 
I/37, umístění chodníků, případně místo pro zeleň.

Jan Vogl

Informační sms a e-mail  
 pro občany obce 

Choustníkovo Hradiště
Chcete být rychle informováni o důležitých zprávách z obecního 

úřadu, nebo mít jen přehled o dění v obci? Přihlaste se k odběru zpráv 
pomocí sms nebo e-mailu. Formulář s potřebnými informacemi nalez-
nete na internetových stránkách obce, nebo si jej můžete vyzvednout 
na obecním úřadě. Tam také vyplněný a podepsaný 
formulář odevzdáte. Budete tak včasně informováni 
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
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Zvyšování bezpečnosti na místních komunikacích
Již delší dobu je prioritou naší obce zvyšování bezpečnosti na místních komunikacích. S tím je spojeno mnoho administrace, a tak 

umístění zrcadla či dopravní značky upravující provoz na komunikaci, je jen pomyslnou třešničkou na dortu. V posledních týdnech jste 
tak mohli zaznamenat několik nových značení a také několik zrcadel, která jsou umístěna na problematických úsecích v obci.  

Dlouhodobě jsme vyvíjeli snahu o omezení provozu těžké techniky na komunikaci III/29923 vedoucí obcí směrem na Kohoutov. 
Obyvatele žijící podél této komunikace si stěžovali na nadměrný provoz, v souvislosti s těžbou v  lomu ve Vyhnánově. Odklonění trasy se 
nám sice nepodařilo, ale dobrou zprávou je že na tomto úseku jsme dosáhli snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h.

V obci bylo nebo bude instalováno celkem 6 nových zrcadel a došlo také k snížení tonáže na některých propustcích. 
Věříme, že tato opatření povedou nejen k zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích, ale také k úspoře finančních prostředků 

určených k jejich údržbě. 
Pro ON Zdeněk Seidl

Na hřiště za zábavou a sportem
Už se nám všem po koronakrizi dýchá lépe a proto všechny zvu na hřiště za poštou, kde se dá společensky a sportovně vyžít. Workoutové 

sportoviště je už komplet k dispozici. Altánek na oddych je těsně před dokončením, dá se zde zahrát i ping pong, je možné si i něco opéct, 
dětem je možno zapůjčit různé hry, rodiče si mohou odpočinout pod pergolou a v době otevření stánku se občerstvit i se svými ratolestmi. 
Alko, nealko nápoje, i něco k jídlu se též nabízí. Pergola je částečně opatřena plachtou a tak i náhlá nepřízeň počasí vás nevyžene honem 
domů, ale dá se schovat přímo tam.  Po zakoupení dvou kontejnerů připravujeme jejich zastřešení. Dřevo je již na místě a brzo stavba začne. 
Rozjíždí se i soukromé akce a zde bych chtěl upozornit na to, že stále platí možnost si celý objekt, nebo jeho část, pronajmout. Domluva 
předem nutná na tel. 733 573 887, nebo přímo u mne. A teď už zbývá jen to multifunkční hřiště... Hezké vyžití všem.  

Hudok Jiří
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Sběr železného 
šrotu

V sobotu 30. května proběhl 
v naší obci sběr železného šrotu, 
tentokrát pod taktovkou nás rybá-
řů. Je neuvěřitelné, že se nám po 
celé obci podařilo nasbírat 5.000 
kg této suroviny.  Děkujeme všem, 
kteří k tomu přispěli i těm kteří se 
na této akci podíleli. 

Za Rybářský kroužek,  
Luděk Hrnčíř, 
foto ilustrační

Poděkování
Vážený pane starosto,

jménem svým i jménem man-
želky vyjadřujeme své poděkování 
obecnímu úřadu, Vám jako staros-
tovi a hasičům jednotky v obci za 
pomoc při nákupu potravin v době 
nouzového stavu a omezené mož-
nosti vycházení z domu v době 
pandemie nemoci covid 19.

Prosím Vás o vyslovení podě-
kování zejména členu hasičské 
jednotky panu Petru Slabému, 
který zajišťoval distribuci potravin 
a zajišťoval i další služby v souvis-
losti s uvedeným stavem.

Ještě jednou poděkování za 
poskytnutou pomoc nám, osobám 
starším 70 let.

S úctou
JUDr. Zdeněk Horák,  

Choustníkovo Hradiště

Velice nás těší, že jste oceni-
li to, jak se obec snažila pomáhat 
svým občanům v nouzovém stavu 
a toto je jen jedna z několika ode-
zev na naši práci. Pro nás všechny 
to byla situace zcela nová a nezná-
má a jsme rádi, že jsme ji všichni 
ve zdraví přečkali a nijak zásadně 
se naší obce nedotkla. Protože 
však tato hrozba stále doslova „visí 
ve vzduchu“, jsme i nadále připra-
veni v případě potřeby podat po-
mocnou ruku.

Za vedení obce Zdeněk Seidl

Oprava mateřské školy
Velmi rád sděluji další informaci. Díky podpoře a udělení dotace Královéhradeckého 

kraje z fondu č. 20POVU1-0120 částkou 1 050 000,- Kč a obdržením dotace od Minister-

stva financí ČR z dotačního titulu VPS-228-22020 Podpora rozvoje a obnovy materiální 

základny regionálního školství v působnosti obce ve výši 10 187 927,- Kč můžeme usku-

tečnit opravu mateřské školy. Obec se bude také finančně podílet. 

 Stávající mateřská škola byla již vyklizena a chod mateřské školy bude probíhat 

v lokalitě bývalé mateřské školy. Děkuji všem, kteří se podíleli na přestěhování a vykli-

zení a firmě Rýcholka s.r.o. za zapůjčení techniky při stěhování koberce. Prosím o sho-

vívavost všechny zúčastněné v období rekonstrukce MŠ.
Jan Vogl
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Naše mateřská škola opět ožila

Vítr nás připravil o vánoční stromek, kterým byli vítáni všichni kdo 
projížděli Hradištěm.

Koronavirové bezpečnostní prvky aneb první společné setkání po 
karanténě.

Když nemůže divadlo do školky, tak to zvládneme sami. 

DĚTSKÝ DEN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ S JÍZDOU NA OSLÍKU

Slavnostní rozloučení s předškoláky.

VELKÉ STĚHOVÁNÍ 

Šipkovaná a hledání pokladu.

Jíízda na oslíku u Voglů na zahradě. 

Děti pomáhají vyklízet bazének.

„Binčus“ před stěhováním.

Postupně zabydlujeme prostory v náhradní školce.
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Úspěšné navázání sezóny po koronavirové pauze
Jakmile nám dovolilo uvolňování opatření vlády kvůli koronavirové pandemii, začali jsme se opět každý čtvrtek scházet na hřišti a pilovat 

fyzičku. Nejdříve nebylo jasné, jestli vůbec nějaké soutěže do konce června budou. Jako první se ozvalo SDH Miletín, že by rádi uspořádali 
alespoň malou náhradu za okresní kolo, které se nemohlo konat. S radostí jsme souhlasili a potvrdili naši účast. Sice jsme chtěli zapsat druž-
stva dvě, ale nějaké úrazy a choroby nám překazily plány a družstvo vyrazilo jen jedno. 

Počasí nám ani trochu nepřálo, déšť si tu první soutěž po pauze chtěl užít s námi. Asi aby nám to připadalo jako v dubnu, kdy běžně 
začínáme první jarní soutěže. Organizátoři se nebáli, my se nebáli, věřili jsme dětem, že do žádného zbytečného rizika nepůjdou a zkušeně 
si situaci pohlídají. 

Připraveny byly čtyři disciplíny, dvě běžné (požární útok, štafeta dvojic), jedna z dob našeho dětství a mládí našich rodičů (útok se džbe-
rovými stříkačkami) a kombinací úseků z jiných tří disciplín – TFA, štafeta CTIF a štafeta 4x60, vznikla štafeta 9x60m. 

Vše dopadlo, jak nejlépe mohlo. Nikomu se nic nestalo a vyhráli jsme všechny čtyři disciplíny. V součtu časů do celkového hodnocení 
jsme měli náskok proti druhým v pořadí více než minutu. Oproti nejlepším dorostencům pět vteřin. Takže perfektní výsledek a ani tréninkový 
výpadek se na formě nijak výrazně nepodepsal. 

Abychom mohli i nadále úspěšně reprezentovat Choustníkovo Hradiště, potřebujeme omladit tým. 
Letošní sezóna je poslední v kategorii starších dětí pro tři borce, kteří nám budou moc chybět nejen 
svými zkušenostmi a skvělými výsledky, ale i početně. Proto hledáme další odvážlivce, kteří by si 
chtěli zkusit, co hasičský sport přináší. A přináší toho hodně. Na facebooku jsme mohli vidět video, 

které vytvořil jeden právě z těch tří, kteří kategorii starších opouští. Nevím, co řeklo vám, ale já v něm 
vidím týmovost, bojovnost, odvahu, kamarádství, radost z úspěchu, samozřejmě i tu dřinu. Protože 

jsme se vydali jinou cestou něž některá jiná SDH a chceme se tomuto sportu věnovat ve všech 
jeho disciplínách, nespecializujeme se pouze na požární útok, ale rozšířili jsme „rozhled“ tak, 

abychom mohli s hrdostí za Choustníkovo Hradiště vyrazit zdolat šest disciplín na okresní kolo, 
na krajské kolo, je to náročnější, ale o to krásnější. 

Pojďte si to užít s námi. Trénujeme každý čtvrtek 15.00 – 16.30 hod, od září se vrá-
tíme k času 16.30 - 18.00 hod. 

Šárka Víšková, Jan Říha 
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Prázdniny jsou v plném proudu! Pozor na rizika, varují hasiči
Letošní letní prázdniny a dovolená budou pro všechny trochu jiné než obvykle. Většina „dovolenkářů“ dá 

přednost strávit letní dny v tuzemsku místo v zahraničí. Dovolenou můžeme prožít u vody, v kempu, cestováním 
v přírodě atd. Rizika na nás však číhají všude. Před odjezdem na dovolenou vždy nezapomeňte zkontrolovat, 
zda jste vypnuli elektrické spotřebiče, především žehličku, vařič, ale také televizor nebo počítač. Vyplatí se spo-
třebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku. Zavřete 
všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, 

ale voda může protéci i k sousedům pod vámi. Poryv větru pak může rozbít okenní sklo. Na balkonech, 
terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty jako zahradní nábytek či květinové 
truhlíky. Při silném větru mohou spadnout či odletět a někoho zranit. 

KOUPÁNÍ
Letní dovolenou bez koupání si nikdo představit nedovede, aby ale tato zábava nepřerostla v neštěstí, je potřeba před vstupem do 

vody posoudit své plavecké schopnosti a vědět, do jaké vody se to vlastně chystáme. Nikdy neskáčeme do míst, která neznáme, nemů-
žeme odhadnout hloubku vody. Do vody nikdy nechodíme pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.

V případě, že se ocitneme v roli tonoucího, upozorníme na sebe hlasitým voláním, snažíme se uklidnit a položit si hlavu na hladinu, 
při silném proudu se pokusíme otočit tělo nohama po proudu. V případě, že se nás někdo snaží zachránit, chováme se klidně a necháme 
se odtáhnout ke břehu.

GRILOVÁNÍ / ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ
K letním dnům bezpochyby patří také grilování nebo táboření v přírodě. Při této 

zábavě však také platí jasná pravidla, která musíme dodržovat, abychom se vyhnuli 
případnému správnímu trestu.

Při táboření a rozdělávání ohňů můžeme nedopatřením porušit hned tři zákony. 
Dle lesního zákona č. 289/1995 Sb. je uvedeno, že je zakázáno kouřit, rozdělávat 
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zakázáno je taktéž 
odhazovat hořící nebo doutnající předměty, což může představovat i takový obyčej-
ný nedopalek od cigarety. Pod otevřené ohně spadají i campingové vařiče, byť jsou 
bezpečnější než klasický táborák. Zákaz táboření a rozdělávání ohňů nalezneme 
i v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se můžeme 
dostat do rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, protože každý 
si je povinen počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Rozdělávání nebo 
udržování otevřeného ohně je také zakázáno ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
Dodržovat musíme také dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých 
věcí, jako jsou stohy slámy, suché listí a kořeny stromů.

 » Při výběru místa ohniště dbáme na to, aby se v jeho blízkosti nenachá-
zelo nic dalšího hořlavého. Není vhodné oheň rozdělávat za silnějšího 
větru, protože jeho šíření se pak snadno stane nekontrolovatelným.

 » V dostupné vzdálenosti si připravíme hasicí prostředky (hasicí pří-
stroj, zahradní hadice, lopata, písek)

 » Nikdy nenecháváme oheň bez dozoru.
 » Vždy máme při ruce alespoň jeden nabitý a funkční telefon. Jakmile 
by došlo k nežádoucímu a nekontrolovatelnému hoření a hasební pro-
středky nepomohou, voláme co nejrychleji tísňovou linku 150 nebo 
112!

 » Po skončení pálení provedeme v místě ohniště i jeho okolí taková opat-
ření, kterými zabráníme jak znovurozhoření v ohništi, tak i rozfouká-
ní zbylých uhlíků do okolí. Ideálně ohniště zalijeme velkým množství 
vody, aby došlo k uhašení a ochlazení i těch nejspodnějších vrstev.
Fyzická osoba se nedodržením předpisů na úseku požární ochrany vystavuje 

uložení pokuty až do výše 25 000 Kč. K porušení zákona o požární ochraně dojde, pokud osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při 
používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. V takovém případě hrozí osobě pokuta do výše 20 000 Kč. Pokud fyzická osoba 
svým jednáním způsobí požár, pokuta se může vyšplhat až na 25 000 Kč.

RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY
Hasiči mají ve svých řadách vynikající a dobře cvičené lezce, kteří již zasahovali v různých situacích, ve kterých šlo o záchranu osob 

z výšky či po pádu z výšky. V případě, že už se vydáme do míst, kde pád hrozí, myslet musíme na pravidla, díky kterým předejdeme 
případnému neštěstí. Při pádu z výšky hrozí poranění páteře a míchy. Důsledkem může být trvalé ochrnutí. Do výšek se vydáme jen do 
té míry, kam nám síly stačí. Na vyvýšená místa se nikdy nevydáváme pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Zdroj z HZSHK, HZSLK  
Za JSDH Ch.H. Hloušek Petr, 

foto ilustrační
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I.C.E. karta 
Možná jste již někde tento termín zaslechli, ale momentálně si nevzpomínáte, o jakou že to kartu vlastně jde a k čemu slouží. My vám 

nabízíme několik informací, které nám poskytla Mgr. Jana Fröhlichová, Krajská koordinátorka projektu pro Královéhradecký kraj. 
Kartu si můžete vystřihnout z našich novin a vyplnit podle návodu na druhé straně. Naleznete ji také na internetových stránkách obce, 

nebo vám ji na obecním úřadě rádi vytisknou.

Co je I.C.E. karta?
Jednoduchý nástroj pro posílení bezpečí a zdraví nejen těch nejstarších v jejich domácnosti.

Pro koho je určena a k čemu slouží I.C.E. karta?
Primárně jde o kartu pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a další osoby, které ji uznají za potřebnou. Karta je formulář, který se-

stavila zdravotnická záchranná služba s dalšími složkami IZS. Obsahuje základní  informace, které potřebují záchranáři, pokud přijedou do 
domácnosti seniora poskytnout pomoc pro urychlení a zefektivnění této pomoci, může šetřit čas a zachraňovat zdraví i životy. Je přínosná 
i sociálním službám, které se o klienty starají.

Co se vyplňuje do I.C.E. karty? 
Vyplňují se zde údaje týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno praktického lékaře, 

ale především údaje týkající se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité kartu 
průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků! 

Jak a kam I.C.E. kartu umístit?
Vyplněnou kartu umístěte na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě přípustná místa - na lednici třeba magnetkou, nebo do průhledné 

folie na vnitřní stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi složkami IZS je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta 
vidět (neukládat ji do neprůhledného pouzdra nebo do šuplíku apod.).

Pro ON Blanka Seidlová 

Hradišťské ženy znovu v akci
Po nucené korona-pauze ženy z Hradiště rychle najely na upravený plán akcí obce na rok 2020.

BURZA 
Podruhé v historii jsme zorganizovaly „burzu nepotřebných věcí“, 

která byla relativně úspěšná. Po loňských zkušenostech jsme se víc 
věnovaly i propagaci. Vyrobily jsme letáčky, které nám pomohl dis-
tribuovat OÚ, také jsme umístily velký plakát u staré pošty, ten byl 
však několikrát stržen.

Přijeli také cizí prodejci počtu osmi, ti odjeli spokojeni. Účast 
místních obyvatel byla poměrně malá. Prodávaly jsme hodně samy, 
i když většinou jsme utržené peníze obratem rovnou zase utratily za 
zboží jiných prodejců. Sortiment se letos rozšířil o technické věci, 
knihy, sladkosti, kosmetiku i šperky.

Získaly jsme novou zkušenost, že hlavní vlna kupujících přichází 
časně ráno, pak zájem ustává.

Nezanedbatelným přínosem této akce byla utržená částka do 
naší pokladny za občerstvení, které jsme připravily z vlastních zdro-
jů. Bramborová polévka, malé pizzy, obložené chleby, malé chlebíč-
ky, koláče - to vše děvčata připravila z vlastních zdrojů a po jídlech 
se jen zaprášilo.

ÚKLID HŘBITOVA

Chystá se Pietní akt - oslava výročí pochodu smrti a to my 
ženy vždy vyrážíme na úklid hřbitova. K úhlednosti hřbitovního 
prostředí přispělo nás 10 děvčat, dále 2 pracovníci OÚ pan Vojtí-
šek a pan Mlynář, kteří odvedli těžší práci pomocí úklidové tech-
niky. Pan Rausa, který se na hřbitově právě nacházel s křovinoře-
zem, vysekal vysokou trávu mezi hroby a kopřivy na zanedbaných 
hrobech.

STĚHOVÁNÍ
Dobrá zpráva o tom, že obec získala dotaci na přestavbu ma-

teřské školy, znamenala pro nás konec naší pronajaté klubovny 
v této budově. Pár kousků nábytku a nádobí jsme přestěhovaly 
za pomoci pana Vopálky, jeho traktoru a samozřejmě se svolením 
doktora Jadrného na bývalou faru. Myslím, že se nám tam bude 
líbit.

Marie Rausová
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

Datum vyplnění ZDravotní 
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergIe

nemocI  oD kDy ?

léky – náZev Dávka Dávkování

kontakty na blíZké oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a kontakt na 
praktIckého lékaře

20
19

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 

155 150 158Záchranná služba Hasiči Policie ČR 
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Vstáváme do krásného dne, na pokoji je příjemné teplo a vlh-
ko z našeho vypraného oblečení a bot. Jdeme na snídani s přáním 
konečně vidět pořádně Kilimandžáro. Trochu vykukuje, ale ještě to 
není ono. Po snídani máme trochu času, jdeme odeslat pár e-mailů 
domů, dáváme si sprchu a v deset máme sraz s Emanuelem před 
naším hotelem.  Na dnešní den plánujeme pěší výlet do Moshi par-
ku. Nohy nás ještě bolí z pochoďáku pod Kili, ale náš průvodce nás 
uklidňuje, že je to po rovince. Pomalu opouštíme centrum města, 
kličkujeme mezi chatrčemi, ze kterých na nás pokřikují děti jejich 
oblíbené „MZUNKO“. Emanuel říká, že se do parku platí 12 000 TZS 
(1000 TZS, tj. asi 18 Kč) vstupné na osobu, že se ale pokusí to 
ukecat. Nad hlavou máme vysoké stromy, vytahujeme foťáky a pá-
tráme v listoví. Hlavním cílem naší výpravy jsou guerrézy pláštíkové, 
podle našeho průvodce žijící v tomto parku. Tlupy si udržují ome-
zené teritorium, pozorování ve větvích vysokých stromů může ale 
být komplikované. 

Potkáváme místní ochránce parku a už nás chtějí kasírovat. To 
je chvíle pro Emanuela a jeho vyjednávací schopnosti. Usmlouvává 
to asi na 3000 TZS za nás tři a to je dost dobré. Ještě nám hoši 
radí, kde dnes viděli opice, děkujeme a už spěcháme za průvodcem. 
Vašek se ptá Emanuela, jestli v parku nejsou taky nějaký jedovatý 
hadi. Jasně že jsou, a proto jde náš hoch při pochodu lesem prv-
ní. Konečně slyšíme charakteristický chechot velké skupiny gueréz. 

Schovávají se před námi v hustém porostu korun stromů a při za-
ostření foťáku nečekaně přeskakují z větve na větev. Po pár minu-
tách už necítím krční páteř, ale snažíme se o co nejlepší záběry opic, 
tak vydržíme. Kromě gueréz obdivujeme rozmanitou flóru parku, 
nádherný, mohutný a divoký porost. Les nečekaně končí a vychází-
me na rozlehlé rýžové pole. Nepravidelná, vodou zaplavená políčka 
oddělují jen asi pěticentimetrové cestičky. Jdeme husím pochodem, 
držíme balanc a připadáme si jak ve Vietnamu, jen ti zemědělci ne-
jsou žlutí a malí. Na políčkách pracují převážně ženy. Na jednom se 
rýže sází, o kousek dál je pozorujeme při sklizni. 

Trochu se na cestičkách motáme, některé jsou slepé jako 
v nějakém bludišti. Konečně vycházíme z pole a zdravíme staršího 
rozšafného černocha, ležícího pod statným baobabem. Podle jeho 
vzhledu usuzujeme, že je to asi šéf zdejšího JZD a dohlíží na rýžové 
pracanty. Předák nás zdraví a svahilskou hatmatilkou něco štěká na 
Emanuela. Ten mu stejně rázně odpoví a ještě se mu vysměje a kle-
pe si na čelo. To už chápeme, že ležící vydřiduch chtěl peníze za pře-
chod jeho pole, a to dokonce 5000 TZS, jak nám Emanuel později 
přeložil. Náš průvodce mu mezinárodně vysvětlil, co si o tom myslí 
a my potvrdíme náš názor vztyčením prostředníčku. Nečekáme na 
odpověď a rázujeme podél už zrušené železniční vlečky, protínající 
několik polorozpadlých továren a závodů. V této části města nám 
Emanuel ukazuje, kde udělal tanzanský soudruh asi chybu. Politic-
kou půlhodinku přeruší náš první tanzanský zmrzlinář. Koukám na 
hubeného chlapíka s chladicí rikšou jako na zjevení. Konečně kolega 
v místech, kde jsem ho vůbec nečekal. Okamžitě objednávám tři-
krát velkou, musím klukovi udělat kšeft. A ejhle, je velká jako nic. 
Zmrzlinář kávovou lžičkou bravurně plní kornoutek o průměru 1 cm. 
I když je jak blesk, slunce je rychlejší a tak olizujeme prázdný kor-
nout a nevíme, o jakou příchuť šlo. Přesto poděkujeme, s kolegou 
se aspoň vyfotím a pokračujeme směrem na autobusové nádraží.

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

V zemi Masajů (Výlet do Moshi Parku)

Rybářský kroužek Choustníkovo 
Hradiště mění směr

Na poslední schůzi rybářského kroužku se dlouze diskutovalo o tom, ja-
kým směrem by se měla činnost tohoto kroužku ubírat. I nadále chceme 
starším členům kroužku dopřát odpočinek u rybníků, a když patron rybářů 
Sv. Petr dá, odnést si i kapříka, které zde za přispění naší obce několikrát do 
roka zavážíme. Mladší ročníky o rybu na pekáči až tak moc nestojí a rádi by si 
zase na prutu „potahali“ nějaký ten pěkný kousek. Všichni společně bychom 
pak rádi ještě více zvelebili jak okolí rybníků, tak také zázemí, které bylo do-
posud trochu opomíjené. Věříme, že se nám v této části obce podaří vytvořit 
příjemné místo k odpočinku nejen pro náš rybářský kroužek, ale také pro 
ostatní obyvatele naší obce. V tom by mohla pomoci i mladá krev v čele naše-
ho kroužku Daniel Pavlis, který byl zvolen novým předsedou. Pomáhat v jeho 
snažení mu bude nový místopředseda pan František Macháček a samozřejmě 
i ostatní členové kroužku. Těm také patří velké poděkování za práci, kterou 
na rybnících do dnešního dne odvedli. 

V plánu je také pořádání více akcí, z kterých by se v budoucnu mohla 
stát podobná tradice jako je například „Posvícení“ či „Rozsvícení vánočního 
stromku“. Letos se tak můžeme těšit na jednu z novinek, a to „Podzimní vý-
lov rybníku“. Budeme rádi, když nás na všech našich akcích podpoříte svou 
účastí.

Za Rybářský kroužek Zdeněk Seidl

Pronájem motorestu
PRONÁJEM MOTORESTU HRADIŠŤAN

v Choustníkově Hradišti,

bližší informace: 

Michal Militký (605 456 456)
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Kulturní, sportovní  
a společenské akce pro rok  2020
1.srpna  Sportovně - kulturní den a noc Sportovní hřiště
29. srpna  Konvička   - hasičské závody Sportovní hřiště 
   - večerní zábava         
30. srpna  Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
5. září  Nohejbalový turnaj  Sportovní hřiště
12. září  Rybářské závody  Rybníky Grunt
19. září  Posvícení   Sportovní hřiště
3. října  Burza použitého zboží  Sportovní hřiště
9. října  Ples seniorů  Sál Vlčkovice
22. října  Výlet Kudowa-Zdrój  Polsko
30. října  Výlov rybníka  Rybníky Grunt
29. listopadu Rozsvícení vánočního stromečku Náves
5. prosince Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. Kříže
12. prosince Oslava jubilantů   
24. prosince Vánoční setkání pod stromečkem Náves
26. prosince Vánoční turnaj v ping-pongu 

K jednotlivým akcím budou vždy před konáním doplněny 
podrobnější informace,  

které budou zveřejněny na obecní vývěsce.
Možnost změny termínu akce.

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 ob-
čané.

Říjen:
Polovina místního poplatku za 
odpady 275, - Kč

Listopad:
Vodné 2 pol. roku 2020
Stav vodoměrů bude opsán pra-
covníky OÚ.

Prodloužení splatnosti obec-
ních poplatků do 30. 11. 2020.

TO SKO TO SKO TO SKO

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 OÚ

Poplatky

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)

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.

Pošta Partner 
Choustníkovo  

Hradiště

PRACOVNÍ DOBA

PO - PÁ

7:30 - 11:00

12:00 - 15:00

tel.: 499 423 116

NABÍZÍME MNOHO  

DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB.

Představte své podnikání
Nabízíme drobným živnostníkům a firmám působícím na území 
obce prezentaci v obecních novinách. Informujte naše občany, 
jaké zboží či služby nabízíte, rádi vaši nabídku bezplatně zveřej-
níme. V případě zájmu kontaktujte p. Seidla, tel.: 777 004 555, 
nebo pište na e-mail noviny@choustníkovohradiste.cz


