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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌

Krásné prožití vánočních svátků  
a úspěšný nový rok  2021 

přeje 
Obec Choustníkovo Hradiště 

Pomáháme našim občanům
Od 5. října 2020 platil na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemie koronaviru. Navazující další opatření zna-

menalo omezení kulturních činností, volného pohybu, pracovního výkonu či omezení návštěv v rámci rodiny. 
Pro občany, kteří se dostávali do problémů v době karantény, byla opět připravena pomoc od naší jednotky sboru dobrovolných hasi-

čů, kteří jsou připraveni pomáhat i nadále, bude-li to třeba. Chci poděkovat panu Petru Slabému, který také tentokrát pomohl s nákupy 
a dovozem léků pro občany v karanténě. 

I přes tuto těžkou dobu věřím, že se dokážeme těšit na blížící se svátky a budeme doufat, že se v nastávajícím roce opět brzo setká-
me při společenských akcích v naší obci.

Jan Vogl  

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

nastal čas adventu, blíží se Vánoce, období, kdy lidé od-
počívají, rodiny jsou pohromadě, navštěvují se příbuzní.  Je 
to doba, kdy ožívají tradice sahající do české historie. Někde 
na Štědrý den rozkrajují jablko, dávají kapří šupinu pod talíř, 
jinde také lijí olovo a pouštějí lodičky ze skořápek od vlaš-
ských ořechů. Na Štědrý den by se také nikdy nemělo prát, 
šít a plést, prý to přináší smůlu. Ať již vánoční čas strávíte 
jakýmkoliv způsobem, přeji Vám jménem vedení obce klidné 
a spokojené prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení 
do nového roku 2021. 

Jan Vogl  

Letošní rok byl náročný ve všech sférách našeho života, a to 
nejen toho soukromého, ale také veřejného. Ani naši obec nákaza  
Covid-19 neminula, stejně jako různá nařízení a opatření s touto ná-
kazou spojená. To, že muselo být zrušeno několik kulturních, spo-
lečenských či sportovních akcí v naší obci, je ve světle ostatních 
událostí opravdu nicotné. I přesto, že výhled na příští rok je stejně 
mlhavý jako letošní podzim, přetrvává v nás víra a naděje, že se vše 
obrátí k lepšímu, my se budeme moci co nejdříve vrátit k běžnému 
způsobu života, opět se potkávat na společných akcích a bavit se 
stejně, jako tomu bylo dříve. Než však tento čas nastane, buďte na 
sebe prosím opatrní. 

Za naši redakční radu přejeme všem klidné prožití vánočních 
svátků s lidmi, na kterých vám záleží a mnoho zdraví, štěstí a spoko-
jenosti v nadcházejícím roce 2021.

Blanka Seidlová

Přání všeho nejlepšího…
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Z jednání Rady obce Choustníkova Hradiště
23. 8. 2020 
Bylo svoláno mimořádné zasedání Rady kvůli prvnímu ověřenému výskytu onemocnění COVID-19 v naší obci. Rada se 

usnesla na okamžitém zrušení všech sportovních a kulturních akcí v obci, na kontrole dodržování vládních nařízení, distribuci 
informačního letáku a informování velitele JSDH, ředitelky MŠ a Logopedické školy.

30. 9. 2020 
Rada se rozhodla poskytnout příspěvek 5 000 Kč Pečovatelské službě města Dvora Králové nad Labem a Diakonii tamtéž.
Byla řešena možnost získat dotaci na opravu nového hřbitova a pietního místa. Zároveň byla dohodnuta konečná podoba 

rozptylové loučky, která bude ohraničena pískovcovými sloupky s řetězem.
Z důvodu finančních úspor byla zrušena komise pro řešení obecní zeleně.
Byl schválen nákup nafukovacího skákacího hradu.
Rada rozhodla o zpevnění břehu Kocbeřského potoka v Gruntu.
První místostarosta pan Seidl sdělil, že z pracovních důvodů uvažuje o odstoupení z místa místostarosty.

19. 10. 2020 
Na on-line jednání přes Skype Rada rozhodla v důsledku zhoršující se epidemiologické situace kolem COVID-19 o uzavření 

MŠ v naší obci po dobu podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020. 
Člen JSDH pan Petr Slabý bude opět, tak jako na jaře, pomáhat našim občanům s nákupem a dovezením potřebných léků. 

Bude mít k dispozici obecní vůz (získaný od celní správy).
Starosta informoval, že se bude prodávat v aukci budova „staré pošty“ č. p. 9. Následně byl pověřen prohlídkou této budovy.

MUDr. J.Záplata

Prioritou pro letošní rok byla rekonstrukce mateřské školy. 
Jsem velmi rád, že se rekonstrukce podařila a úsilí všech zúčastně-
ných se zúročilo. Finální ukončení stavby se plánuje na leden 2021. 
Slavnostní otevření mateřské školy proběhne na jaře 2021 a doufám, 
že přijmete naše pozvání a zúčastníte se.

V letošním roce se nechala vypracovat studie Hasičská zbroj-
nice se školicí místností. Část studie vidíte na obrázcích. Školicí míst-
nost bude zároveň sloužit pro kulturní činnost v obci. Kapacita sálu 
bude pro 150 lidí.  Nyní se studie rozpracovává do projektové doku-
mentace. Hasičská zbrojnice bude stát vedle prodejny Kalup, kde se 
nyní nachází stará zemědělská usedlost. Během zimního období se 
vypracuje demoliční výměr a v příštím roce by se nevyhovující ze-
mědělská stavba odstranila. Dále se zpracovává studie Bezpečnost-
ní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti. Musíme být 
připraveni na zvýšení dopravy v naší obci. Projektová dokumentace 
na novou komunikaci STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ čeká na schvále-
ní od stavebního úřadu a na vydání stavebního povolení. Spolupráce 
na projektové dokumentaci s Královéhradeckým krajem na stavební 
akci III/29923 Chodník středem obce je v plném proudu. Pro naši 
obec to bude znamenat investici do nové kanalizace, veřejného osvět-
lení, rekonstrukci chodníku a výstavbu chodníku nového. Projektová 
dokumentace Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu 
Choustníkova Hradiště byla dokončena, ale stále čekáme na sta-
vební povolení od stavebního úřadu. Práce na projektové dokumen-
taci Veřejné osvětlení podél silnice I/37 pokračují. V nejbližších 
dnech budeme žádat stavební odbor o stavební povolení. 

V letošním roce se provedla oprava mostu před obecním úřa-
dem, z důvodu vypadaných kamenů v pískovcové klenbě. Proběhla 
také oprava místních komunikací v celkové výši 230.000,- Kč. Byly 
upraveny krajnice vybraných komunikací, lokálně se opravily asfaltové 
povrchy, čistily se příkopy a některé nebezpečné zatáčky byly osazeny 
zrcadly. Hlavní oprava povrchu silnice k mateřské škole byla přesunuta 
na rok 2021 z důvodů rekonstrukce mateřské školy.  

Nyní finalizuje oprava vodovodního řadu C3 mezi obchodem 
Malus a rodinným domem č.p. 28. Jednalo se o poslední vodovodní 
řad, který byl veden ještě v železných trubkách, a docházelo často 
k poruchám. Oprava vodovodu pod silnicí III/29923 byla přesunuta 
na příští rok. 

V letošním roce se podařila výstavba Technické budovy na 
parkovišti za kulturním sálem. Budova bude sloužit jako garáž pro ha-
sičskou cisternu, kterou obec zakoupila v minulém roce. V areálu spor-
tovního hřiště se letos dokončila výstavba workoutového hřiště 
s altánem a mobiliářem. Byly zde umístěny lodní kontejnery pro 
uskladnění vybavení sportovního hřiště. Dané kontejnery byly zároveň 
zastřešeny a tím se získal další cenný prostor. 

Byl opraven křížek sv. Panny Marie u hřbitova. V roce 2021 se 
plánuje oprava pietního místa, které připomíná pochod smrti z kon-
centračního tábora Gross-Rosen. Byl obnoven parčík u Olfin Caru, 
který byl delší dobu neudržovaný. I v letošním roce proběhl bezpeč-
nostní a výchovný řez na dřevinách, které ohrožovaly provoz na míst-
ních komunikacích. 

 Jan Vogl  

Realizované akce za rok 2020
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Komunální odpad v obci
Ač by se mohlo zdát, že se v letošním roce mnoho věcí zastavi-

lo, opak je pravdou a i naši obec čekají v následujícím roce mnohé 
změny. Jednou z nejméně populárních změn, které mohou nastat, je 
zvyšování poplatků. Věřte, že vždy, dříve než k tomuto kroku přistou-
píme, hodně zvažujeme všechny alternativy, jak právě tuto změnu 
udělat co nejméně bolestivou. Nicméně s informacemi, které již nyní 
máme k dispozici, se s největší pravděpodobností nevyhneme navýše-
ní poplatku za svoz komunálního odpadu. To souvisí se zvýšením ceny 
skládkování za jednu tunu odpadu, kde se dá předpokládat, že tato 
cena poroste i v následujících letech. Pokud bychom tedy k tomuto 
kroku nyní nepřistoupili, bude to mít dopad nejen na rozpočet obce, 
ale navíc by to v dalším období mohlo znamenat mnohem razantnější 
nárůst tohoto poplatku. 

Naše země se v rámci EU zavázala ke snižování množství komu-
nálního odpadu, který bez dalšího využití končí na skládkách, což 
znamená co nejvíce separovat z tohoto odpadu všechny složky, kte-
ré je možné dále zpracovávat. S potěšením můžeme konstatovat, že 
k tomuto velkou měrou přispívá i naše obec. Z čísel, která jsou nám 
doposud známá, se snížilo v letošním roce množství vyváženého ko-
munálního odpadu v naši obci oproti roku 2019 o cca 25 %. Velmi 
dobře si stojíme také v množství vyváženého tříděného odpadu, kde 
se již blížíme úrovni nejlépe třídících obcí v našem okolí. Protože si 
velmi ceníme toho, jak mnoho ekologicky smýšlejících občanů v naší 
obci máme, tak jako jedni z mála, ne-li jediní v okolí, každoročně mezi 
naše občany z rozpočtu obce rozdělujeme „bonus“ za třídění odpadu. 
Celkově se jedná o částku cca 30.000 Kč, která je vyplácena formou 
slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Mnoho z vás možná 
neví, že i svoz tříděného odpadu a s tím souvisejících věcí je placen, 
a to z rozpočtu obce.  Stejně tak pytle, které dostáváte zadarmo, ve 
skutečnosti zadarmo nejsou. 

Věříme, že se do budoucna, i díky novým technologiím, které mo-
hou být při svozu komunálního odpadu využity (např. vážení odpadu 
v jednotlivých popelnicích), dočkáme také spravedlivějšího účtování 
poplatku za svoz tohoto odpadu. Ti co poctivě odpad třídí, pak pře-
stanou doplácet na nezodpovědnost ostatních. Než však tato situace 
nastane, můžeme neustálému nárůstu tohoto poplatku zabránit tím, 
že všichni budeme i nadále co nejlépe komunální odpad třídit. Je to 
o odpovědnosti každého z nás, tak buďme prosím odpovědní.

Na závěr snad jedna potěšující zpráva. Pro rok 2021 se podařilo 
sloučit termíny svozu komunálního a tříděného odpadu. Termíny svozu 
naleznete na poslední straně našich novin.

Za obec CHH Zdeněk Seidl

Kočičí leukemie v obci
Kočičí leukémie je zákeřná a nebezpečná nemoc, která se 

může stát osudnou i vaší zvířecí společnici.
Bohužel se v průběhu října  objevila tato zákeřná choroba i u nás 

v obci Choustníkovo Hradiště a kocourek byl odchycen ve finálním sta-
diu této choroby. Pokud jsou mezi námi milovníci a chovatelé koček, 
prosím, neberte to na lehkou váhu, protože je zde vysoká nakažlivost 
a můžeme přijít o naše miláčky všichni.

Pokud máte někdo pocit, že kočka není v pořádku, stačí jí nechat 
odebrat krev na FeLV. Potom záleží na uvážení majitele kočky a je 
možné očkování a také kastrace, protože se kastrované kočky neperou 
a nemnoží a  tím je omezen přenos z kočky na kočku.

A proto si myslím, že by bylo vhodné zde využít nabídky obce 
na poskytnutí příspěvku na kastraci v částce 300,- Kč na kocoura  
a 600,- Kč na kočku.

A hlavně buďme lidmi s citem a nenechme je umírat za strašlivých 
podmínek a buďme vnímaví ke svému okolí.

Důležité je vědět, že kočičí leukémie je onemocnění virové, kočka 
jej tedy může “chytit”. Toho bychom si měli být vědomi a podle toho 
bychom také měli o svoje zvíře pečovat. Jde totiž o velmi vážnou cho-
robu, která navíc doposud není léčitelná. Jde o komplex problémů, kte-
ré jsou pro kočku osudné, přičemž samotné nádory jsou jen součástí 
celého problému. Dále jsou kočky postiženy trávicími a dýchacími po-
tížemi, jsou anemické, trpí atrofií štítné žlázy, kožními problémy, pokud 
taková kočka zabřezne, většinou potratí nebo porodí velmi slabá a jen 
těžko životaschopná koťata.

Oslabená imunita
Proč se kočičí leukémie projevuje tolika příznaky a problémy? Or-

ganismus zvířete má totiž vinou viru leukémie narušen imunitní systém 
a kočka tak nemá šanci bránit se proti dalším onemocněním.

Jak kočku před onemocněním chránit?
Nejprve je nutné si uvědomit, jak se může kočka nakazit. Infekce 

se přenáší kontaktem s nakaženou kočkou, krví, slinami, spermatem, 
močí i trusem. Pokud by tedy kočka měla například stejnou toaletu 
s nemocným zvířetem nebo by spolu žily v jednom bytě, mohlo by 
k přenosu nemoci dojít. Nemocná kočka ale může virus přenést na 
svoje koťata buď přímo v době březosti nebo při porodu. Dále je vhod-
né dbát na vhodnou životosprávu a veterinární péči.

Chcete si být jisti?
Chodí vaše kočka ven a nejste si jisti, jestli náhodou netrpí touto 

chorobou? Nejlepší je v takové chvíli navštívit veterináře, který prove-
de potřebné testy. Určitě byste k němu s kočkou ale měli dojít v přípa-
dě, že ztrácí chuť k žrádlu, hubne nebo má zánět dásní.

Renata Sarah Houzarová

Územní plán obce
Na základě nedořešených otázek týkajících se 

přeložky silnice II/299 Choustníkovo Hradiště – 

Zboží a také s ohledem na potřebu řešení dalších 

změn, se zastupitelstvo obce, na základě návrhu 

pana starosty, rozhodlo znovu otevřít možnost po-

dání žádostí na změnu územního plánu č.1. Své žá-

dosti můžete podávat na obecním úřadě.
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Zprávy z mateřské školy
Projektový den s názvem „Stavitelé mostů“

Na 2. 11. 2020 byl pro děti přichystán projektový den, kte-
rý se skládal ze 4 částí, z nichž každá trvala 45 minut a mezi 
jednotlivými částmi byla krátká přestávka. Tohoto projektu se 
zúčastnilo 15 dětí, z kterých bylo 10 starších 4 let, a hlavně pro 
ně byl tento projekt určen. 

Začátek patřil Karlu IV. a jeho stavbám. „Přednáška“ s infor-
macemi o středověké stavbě mostů, byla doplněna aktivitami 
dětí. Na první fotografii tak můžete vidět řeku, po které se koulí 
vajíčka - takto bylo znázorněno přidávání vajíček do malty při 
výstavbě mostů. V druhé části projektu se už stavělo z kostiček 

(foto 2), třetí část pak pokračovala stavbou pilířů k docílení pev-
nosti mostu a nemohla chybět ani zátěžová zkouška (foto 3a + 
3b). Ve čtvrté části jsme se pak zaměřili na to, co ve vodě plave 
a co se naopak potopí. V okolí školky jsme posbírali spoustu vše-
ho možného a pak zkoušeli, co plave a co se potopí... Myslíte, že 

plave klacík - prázdná ulita - kaštan - skořápka od ořechu..? Pokud 
jste odpověděli ANO, tak špatně. Klacík byl nacucaný vodou, ohnilý 
a padl pod vodu jako kámen. Stejně dopadl kaštan a ulita se sko-
řápkou dopadla podle toho, jak jste šikovní - když naberete vodu, 
potopí se, stejně jako při pouštění lodiček na Vánoce. (foto 4)

Námětová hra „Na doktora a zvěrolékaře“,  
která teď opravdu frčí...

1

2

3a

3b

4
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Uzavření mateřské školy o vánočních prázdninách v termínu 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021. 

Vyrob si „svého“ dráčka
Starší děti si vyrobily dráčka a hned si také mohly vyzkoušet, 

jestli poletí.

Barvy podzimu
toto téma nás provází celým podzimem - foto je z aktivity 

malých dětí.

Školka roste do krásy...

...a takto vznikalo barevné logo na fasádě 

Za celý kolektiv MŠ přejeme všem klidné vánoční svát-
ky a hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2021.

Mgr. Ivana Mrštíková

Jak jsme si upekli štrůdl 
- malé děti válí těsto, velké strouhají jablka... nechyběla 

ani ochutnávka - MŇAM.
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Hradišťské ženy jsou stále akční
I když nám letošní rok příliš nepřál, snažily jsme se i v omeze-

ném čase těžké doby „koronavirové“ stihnout několik akcí.

Burza 
Již třetí burza v pořadí byla zásobena bohatým občerstvením, 

přijelo 10 cizích prodejců, postrádaly jsme však místní. Původním 
záměrem burzy bylo uspořádat hlavně domácím lidem jakýsi spo-
lečenský bazar, kde by se mohli zbavit nepotřebných věcí, případ-
ně výhodně nakoupit. Prodává se zde také bižuterie, knihy, hračky 
a kosmetika za symbolické ceny. 

Mohla by to být nakonec i příležitost potkat se s lidmi, dát si na 
lavičce něco dobrého s kafíčkem a popovídat si se sousedy. Vždyť 
jsme tak často nuceni zavírat se doma.

Výlet na hory
Naše jarní setkaní s ženami z okresu, které se mělo konat ve 

Velké Úpě, bylo přeloženo na 5. září a odměnilo se nám hezkými 
zážitky. Tradičně proběhla módní přehlídka v šatech z 30. let mi-
nulého století na promenádě v Janských Lázních, kde jsme sklidily 
velmi příznivý ohlas. Na kulturní program jsme měly připravenou 
scénku a už při jejím nacvičování jsme se výborně bavily. Byla 
to dětská básnička „Mraveneček v lese….“, kterou jsme nacvičily 
v různém provedení, od školky až po stranickou schůzi. Některá 
děvčata projevila opravdový herecký talent, představení sklidilo 
velký potlesk a my zaslouženě vyhrály 1. cenu.

Divadlo
Již od léta jsme měly zakoupené vstupenky do divadla v Ná-

chodě na 7. října 2020. To se již rozjíždí druhá vlna epidemie a zaví-
rají se kulturní zařízení, jsou zakázána divadelních představení, kde 
se zpívá. Činohra je zatím povolena (už jen do pozítří), máme tedy 
štěstí a podaří se nám veselohru s názvem „Oddací list“, v hlavních 
rolích s Taťjanou Medveckou a Janem Vlasákem, stihnout na po-
slední chvíli. 

Halloween
Vzhledem k velké úrodě dýní se 

tři odvážná děvčata rozhodla vyzdo-
bit naši náves. Vyřezané dýně i přes 
nepřátelský déšť svítily dlouho a děla-
ly nám radost. 

Dušičky 
I letos jsme si na dušičkový večer udělaly procházku na místní 

hřbitov. Patřičně zásobeny svíčkami a zápalkami, tentokrát i s ne-
zbytnou rouškou na ústech, jsme obcházely opuštěné a zanedba-
né hroby a zapalovaly na nich svíčky. Rozsvícený hřbitov působil 
opravdu poeticky.

Pozvánka na závěr
Srdečně zveme hradišťské ženy mezi nás! Mimo jiné děláme 

i hodně užitečných věcí pro naši obec, ale umíme se také pobavit. 
Máme dobrou partu a užijeme hodně legrace. 

Chcete-li se mezi nás podívat, zavolejte na tel. č. 737 982 103.
Za místní Svaz žen Marie Rausová

Turnaj v nohejbale     
Z důvodů vládních opatření kvůli koronaviru se nemohl 

odehrát nohejbalový turnaj v květnu. Proto jsme byli moc 
rádi, že tentokrát akce, která je podporována jako vždy naší 
obcí, dopadla ke spokojenosti všech účastníků. To jsem tro-
chu předběhl a tak pěkně popořadě.

Takže v sobotu dne 12. 9. se uskutečnil již 15. ročník no-
hejbalového turnaje trojic, který je svým způsobem speci-
fický a málokde viditelný, protože v každém týmu musí hrát 
minimálně jedna žena (dívka, slečna, paní…). Zúčastnilo se 
jedenáct týmů. Bylo to méně, než jsme čekali, ale kvalita 
většiny mančaftů byla na vysoké úrovni, a proto bylo na co 
koukat. Pěkné výkony, zvláště něžného pohlaví, nenecha-
ly nikoho chladným a fandilo se jak na ligových zápasech. 
Pěkné výkony, pěkné ženy, pěkné počasí, co více si přát. 
Vše fungovalo tak, jak mělo, díky staré, zdravé partě dob-
rovolníků, kteří se jako každý turnaj starali o to, aby bylo co 
jíst a co pít po celý den a celý večer. V podvečer začala vol-
ná zábava, která vydržela až k půlnoci. Moc si vážím toho, 
že mnoho přespolních účastníků turnaje i po jeho skončení 
zůstalo v našem pěkném areálu a dokonale si užili naši po-
hostinnost a skvěle a slušně se pobavili. 

A teď ještě něco málo o sponzorech, bez kterých by ta-
kovéto akce byly velmi těžko uskutečnitelné. Letos jsme šli 
cestou skromnější, kdy jsme sponzory toliko „nenaháněli“, 
jak tomu bylo v minulých letech. O to více děkuji těm tra-
dičním, kteří neváhali a jako každý rok na akci přispěli a tím 
nám hodně pomohli. Tedy ještě jednou děkuji sponzorům 
a také všem těm, kteří nám s turnajem a pracemi okolo 
pomohli.  Doufám, že příští rok, až se život dostane do nor-
málu, stihneme i turnaj v květnu. Díky za přízeň a všem 
pevné zdraví.         

Za VSK Hudok Jiří
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Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří 19. září přišli za námi do sportovního areálu. Tento víkend se konalo již tradiční 
posvícení. Velice si vážíme všech, kteří nás přišli v této době podpořit. 

Prázdné várnice bereme jako důkaz, že vám opět chutnalo. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách letošního posvícení. 
Na závěr bych chtěl všem za SDH popřát co nejklidnější svátky a do roku 2021 jen to nejlepší. Pevně věříme, že se příští rok 

budeme vídat na našich akcích častěji. 
Za SDH Jan Seneta 

Posvícení

Pokud to situace dovolí, můžete se na koledníky v naší obci těšit  
6. ledna 2021 v odpoledních hodinách.  

Jako každým rokem to budou i tentokrát děti z místní logopedické školy.
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Jeden krásný podzimní víkend se členové místního Sboru dob-
rovolných hasičů a jejich přátelé vydali na výlet za krásami jižní Mora-
vy. Cílem byla malebná obec Moravská Nová Ves, kdy zdejší „sklepní 
uličku“ můžete znát např. z filmu 3Bobule.

V pátek odpoledne jsme vyjeli vlakem z Jaroměře, a i když nám 
celá cesta trvala více jak tři hodiny, tak nám především díky skvělé 
náladě, příjemně utekla. Ještě ten podvečer nás čekala ochutnávka 
pivních specialit v místním rodinném minipivovaru Na Vyhlídce. Každý 
ze sedmi vzorků, které jsme zde ochutnali, byl typu ALE, tedy svrchně 
kvašený. Všechna piva byla výjimečná a vařená z jiného typu chmele, 
který pivům dodává svou speciální chuť i barvu. Nemůžeme s čistým 
svědomím tvrdit, že by všichni členové byli z moderního stylu piva 
stejnou měrou nadšeni, minimálně to ale pro ně byla zajímavá a určitě 
i obohacující zkušenost.  Především jsme ale měli možnost poznat 
přátelské majitele pivovaru. Sám pan majitel je členem Sboru dobro-
volných hasičů MNV a pro utužení vzájemných vztahů si rád vyměnil 
hasičské triko s jedním z našich členů.

V sobotu dopoledne jsme absolvovali kondiční procházku po vini-
cích a blízkém okolí. Právě začínalo vinobraní, takže jsme měli unikátní 
možnost vidět práci na vinicích i sběr hroznů. Po obědě nás čekala 
první vinná degustace ve Vinařství Ježková. Jedná se o malé rodinné 
Vinařství, které vychází z tradičních poznatků výroby vína s použitím 
moderních technologií. Hned zkraje jsme zjistili, že majitelka vinařství 
byla profesionální hasičkou, což nám samozřejmě velmi imponovalo. 
Měli jsme možnost poznat technologii výroby vína a ochutnat burčák, 
víno kvasící v nerezovém tanku a taktéž vína již nalahvovaná. Také 
jsme ochutnali červenou šťávu z právě sklizených hroznů, která ma-
cerovala na slupkách a ještě nezačala kvasit. Vinařství jsme opouštěli 
velmi neradi, ale čekala nás ještě druhá degustace.

V podvečer jsme navštívili Vinařství Nešpor & Rajský. Velice mo-
derní vinařství, které klade důraz především na biodynamické pěsto-
vání původních odrůd bez zbytečné chemie. I zde jsme se seznámili 
s technologií a výrobou vína, která byla z části odlišná, než ve Vi-
nařství Ježková. Měli jsme možnost nahlédnout do vinného sklepa, 
kde zraje víno v dubových a akátových sudech. Po pár degustačních 
vzorcích, které jsme ochutnali ve Vinařství, a to i přímo ze sudu, jsme 
se přesunuli do degustačního sklepa penzionu, ve kterém jsme byli 
ubytovaní. Zde jsme s vinařem pokračovali v zodpovědné degustaci 
až do brzkých ranních hodin.

Obě degustace měly něco do sebe a určitě si každý našel víno, 
které mu chutnalo. Nemohou přeci všechna vína chutnat všem, aneb 
jak se říká „tisíc lidí, tisíc chutí.“ Příjemným překvapením určitě bylo 
to, že většina z nás si jako památku přivezla kromě samotného vína 
také skleničky obou vinařství. Z výletu jsme se zdraví vrátili a už plá-
nujeme další.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se výletu zúčastnili, jakož 
i našim hostitelům. Doufám, že v této nelehké době si všichni psy-
chicky odpočinuli od negativních zpráv, které jsou všude kolem nás. 
Jakmile se nám doba umoudří, tak se vypravíme do jiné části naší 
republiky.

Mgr. Nikola Senetová

Hasiči – Exkurze na Moravu
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A jsme doma ...

Letošní rok je pro nás, jako pro jednotku, tak i jako pro členy zásadní.  Dostavba technické budovy (prozatímní hasičárny) se podařila 
úspěšně a HLASÍME, že dnem 29. 11. 2020, PARKUJEME do nových prostor s našimi vozy. 

Výstavba technické budovy pro nás byla velmi zásadní, aby naše vozidla nemusela parkovat venku, nebo být zaparkována v náhradních 
prostorách a v zimním období odhlášena a tím pádem neakceschopná v případě požáru nebo jiné pomoci. 

I přes nepřízeň situace COVIDU se vše povedlo. Hrubou stavbu nám realizovala firma Stránský a Černý, montáž garážových vrat provedla 
firma Krispol, vazbu střechy dodala firma Kasper, pokládka podlahy firma Podlahy Faktor, terénní úpravy firma Martin Sieger, ale zbytek výstav-
by, jako je střecha, krytina na ni, elektrika v budově, izolace a strop, montáž nábytku a mnoho dalšího jsme si provedli sami, proto vám všem 
zúčastněným děkuji.

Další poděkování patří obci Choustníkovo Hradiště za podporu a vstřícnost a jsme rádi, že si uvědomují, že jsme potřební.
V poslední řadě, bych Vám všem chtěl popřát za mě i za celé JSDH, spokojené prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2021. 

Za JSDH Hloušek Petr

Objednaný taxík čeká před hotelem, přesně v 10:30 odjíždíme do 
přístavu, za hodinu nám odplouvá loď. Vše kupodivu probíhá hladce. 
V přístavu nacházíme naše plavidlo, stavíme se do fronty místních 
cestujících na nalodění. Jediný problém nastává s nosičem, který s vi-
dinou dobrého zisku narazil sice na dva bělochy, ale k jeho smůle na 
Čechy. Jeho požadovaných 5 USD za jednu krosnu a dvacet metrů, 
které nám jen poponáší se nám zdá docela dost. Dostává čtyři USD 
za oba, dále se s ním už nehandlujeme a nevšímáme si ho. Kajuta se 
sedadly jako v letadle je prostorná, klimatizovaná a pohodlná. Tady ty 
tři hodiny cesty přežijeme v pohodě. Usazujeme se hned vedle par-
tičky mladých Němců, čtyři holky a dva kluci, asi tak 18 – 20 let. Na 
druhé straně kajuty sedí dvě Holanďanky, jak se nám později svěřily, 
neúspěšné horolezkyně na Kilimandžáro. Místa dost, pohoda, což se 
ale nedá říct o vnější palubě, která je do posledního místa zaplněná 
místními cestujícími. Pro ně je cesta lodí velice stresující záležitost, 
téměř nikdo neumí plavat a po příchodu na palubu lehají na zem, vět-
šinou tváří k lodi. Paluba slouží cestujícím i jako zavazadlový prostor, 
neuvěřitelné množství balíků, bedýnek, košů, kbelíků, kuřat, kůzlat, 
látek, potravin a nápojů všeho druhu. Konečně startujeme, sice o čty-
řicet minut déle, ale tady si na jízdní řády taky moc nepotrpí ani 
v lodní dopravě. Loď je veliká ani necítíme vlny, pomalu míjíme nám 
už známé pobřeží Dar es Salámu, fotíme rybí trh a pobřeží z jiného 
pohledu, než před pár dny. Ahoj pevnino! 

Jedeme konečně na Zanzibar. Klimatizace bzučí, kilometry ubíhají 
a za hodinu a půl se už trochu nudíme. Navrhuji „napíšeme cestova-
telkám z Čech SMS, jak na rozdíl od nich krásně a bezpečně cestuje-
me“. Jen jsem zprávu odeslal, přestávají hučet motory lodi a zastavu-
jeme se. To jsem nějak zakřiknul. Z celkových 50 km naší cesty jsme 
ujeli asi polovinu a písečné pobřeží ostrova Unguja je už na dohled. 
To nic, to je asi plánovaná zastávka. V přístavu je asi plno a musíme 

pár minut počkat. Opak je ale pravdou. Jen se loď zastavila, hukot 
motoru nahrazuje hukot cestujících neplavců z venkovní paluby. Pa-
nika v jejich tvářích po půlhodince strhává i osazenstvo kajuty první 
třídy, tedy naší. Společně s hlukem motoru ukončily provoz i všechny 
elektropřístroje, teda i klimatizace. Po hodině od zastávky opouštíme 
naší kajutu, kde se nedá horkem ani dýchat a připojujeme se k míst-
ním cestujícím. Na palubě je od moře aspoň trochu vánek. Václavovi 
dochází trpělivost a jde na můstek na výzvědy. Za pár minut je zpět 
s nadějnou zprávou od kapitána „NAŠI INŽENÝŘI NA TOM PRACUJÍ, 
ZA PŮL HODINKY JEDÉM!“ 

Sice víme jak na tom je Afrika s časem, a za další dvě hodiny jde 
Václav znova za kapitánem. Dělá už mluvčího celé lodi, posádka se 
ani nenamáhá informovat nás cestující, co se děje. V tomto případě 
asi tanzanští inženýři udělali někde chybu a naše loď je neovladatelný 
prám. Po palubě koluje nová verze naší záchrany, musíme někoho 
stopnout. Snad nás odtáhnou do přístavu, ale kdo? Široko daleko ani 
živáčka! Evropské i africké osazenstvo lodi ztrácí humor, syrové maso 
v soudku na palubě pomalu odchází napřed na pevninu za pomoci 
hejna much. Jeden černý spolucestující oslovuje Václava a ptá se ho, 
jestli umíme plavat. Když mu říkáme, že umíme, ptá se znovu „a co 
v 10 metrové hloubce?“ „Tak kamaráde, my umíme plavat i ve 100 
metrech“ odpovídá Venda zvědavému domorodci. Ten jen obdivně 
pokyvuje hlavou a plácá nás po rameni. 

Po další hodině konečně přijíždí vlečný remorkér, naše záchrana 
se blíží. Vyjednávání o ceně odtahu nám zabere další hodinu. V tomto 
čase remorkér několikrát demonstrativně odjíždí od naší lodi a špo-
nuje cenu směrem vzhůru. Pomalu se stmívá, konečně zapřahujeme 
silné lano, které se nepatrně napíná, dnes se na Zanzibar asi dokodr-
cáme. Naše cesta trvá místo původních dvou a půl hodin o šest hodin 
déle. Jediné štěstí že jsme si připlatili o deset dolarů více za „RYCH-
LOU LOĎ“. Lezeme z našeho prámu do neznáma ostrova a první co 
potkáváme, jsou zanzibarští celníci, už zase papírování. V přístavu 
máme štěstí, taxikář je v pohodě a veze nás k nejlevnějšímu hotelu 
Stone Townu. Město je ponořené do tmy, jen tu a tam pár světýlek. 
Lezeme ven z auta u tmavé uličky, která vede k hotelu Annex of Ab-
dallaguest House. Jediné světlo v recepci kde nám personál předává 
klíče od pokoje č. 5, je svíčka.

Jsme pořádně utahaný a sice je z okolních velkých dieselových 
generátorů na našem pokoji pořádný rámus, nám to nevadí a za pár 
minut usínáme.

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

V zemi Masajů (Hurá na Zanzibar... )
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Titul Chléb roku 2020 zamířil i do Choustníkova Hradiště…
S velkým potěšením bychom vás rádi informovali, že firma BEAS, a.s. – pekárna Choustní-

kovo Hradiště, která v naší obci působí od roku 2015 a zaměstnává mnoho lidí z naší obce 
i blízkého okolí, získala v letošním roce v kategorii „Chléb roku 900 – 1 200 g“ titul Chléb 
roku 2020. Tuto kategorii vyhrála pekárna i v roce 2017. Navíc se letos pekárna Choustní-
kovo Hradiště stala již druhý rok za sebou i vítězem v další soutěžní kategorii – „Novinka 
roku“.  Naše obec k získaným oceněním gratuluje!

Výňatek z tiskové zprávy (Svaz pekařů a cukrářů, Praha, 1. 10. 2020),  

kterou poskytl p. Syrovátko, BEAS, a.s.

Navzdory překážkám spojených s opatřeními proti koronavirové epidemii letos již po 
šestadvacáté v Pardubicích vybrali pekařští odborníci vítěze prestižní národní soutěže 
Chléb roku. V 5 soutěžních kategoriích dle přísných a propracovaných kritérií posoudili 
kvalitu více než osmi desítek vzorků chleba pekáren z celého Česka. Výsledky národ-
ní soutěže byly vyhlášeny 1. října 2020 symbolicky v Břevnovském klášteře v Praze, 
tedy v místě, odkud pochází první zmínka o výrobě chleba v Praze již z roku 993. Akce se zúčastnil ministr zemědělství Miroslav 
Toman a prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. 

Hodnocení chleba se uskutečnilo za přísných hygienických opatření 30. září 2020 v prostorách Střední průmyslové školy potra-
vinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry vychovává již 100 let. O tom, že titul Chléb roku je pro české pekaře prestižní 
záležitostí a pomáhá jim zvýšit zájem o produkt vysoké kvality u spotřebitelů svědčí fakt, že do letošního ročníku bylo přihlášeno 
84 soutěžních vzorků chleba z celého Česka. 

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifikovaných komisařů – zkušených pekařských odborníků. V propracovaném 100bodovém 
schématu hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejmé-
na chuť, jež je při hodnocení nejdůležitější.

Vítězové národní soutěže Chléb roku 2020
Chléb roku 900 – 1 200 g: BEAS, a.s. – pekárna Choustníkovo Hradiště
Chléb roku 500 – 800 g:  UNITED BAKERIES, a.s. - pekárna JZM Praha 
Chléb bez hranic:    PENAM, a.s. – pekárna Ostrava-Martinov
Novinka roku:   BEAS, a.s. – pekárna Choustníkovo Hradiště
Chléb mladých:   PEK GROUP a.s. – pekárna Brandýs nad Labem

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhlo vyhlášení výsledků za účasti zástupců Minis-
terstva zemědělství a Potravinářské komory v Břevnovském klášteře v komornějším duchu, než v minulých 

letech. Svaz pekařů a cukrářů v ČR spolu s výkonným ředitelem Tesco pro ČR, které je již po jedenácté strategickým partnerem 
národní soutěže Chléb roku, v rámci tiskové konference také zmínili, jaké dopady měla koronavirová krize na pekárenský obor i to, 
jak tato krize ovlivnila nákupní chování zákazníků.

Ke sponzorům soutěže patřily firmy Mlýn Perner, J4 (dodavatel pekařských pecí), Pfahnl Backmittel, Ireks Enzyma, Lesaffre 
Česko (dodavatelé zlepšujících přípravků a směsí) a Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice.
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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 naleznete na internetových strán-
kách 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

Rybářský kroužek
Konec roku na našich rybnících se nese v podobném 

duchu jako celé letošní podzimní počasí. Málo sluneč-
ních dní, stejně jako zrušení naplánovaných akcí, přilá-
kalo k vodě jen minimum návštěvníků. Velice nás mrzí, 
že kvůli nepříznivému vývoji kolem nákazy Covid-19 byly 
nejdříve zrušeny rybářské závody a později také pláno-
vaný výlov rybníku, který se měl stát naší největší le-
tošní akcí. Budeme doufat, že se situace v příštím roce 
zlepší a my vás budeme moci opět na některé z našich 
akcí přivítat. 

Rádi bychom mezi našimi členy přivítali také více 
mladých lidí. Proto pokud máte zájem nejen o rybolov, 
ale také byste se rádi jakýmkoliv způsobem zapojili do 
činnosti našeho kroužku, jste srdečně vítáni. Bližší infor-
mace na telefonu 732 778 850.

Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis

Zubní ordinace  
MUDr. Jiřího Záplaty  

je v provozu
PŘED NÁVŠTĚVOU SE NA AKTUÁLNÍ  

ORDINAČNÍ HODINY  

INFORMUJTE NA 

TEL.: 499 392 811
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Evidenční číslo: MK ČR E 23572
Tisk: ARPA ‑ Jaroslav Janeček, Kotkova 792, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Není‑li uvedeno jinak, jsou fotografie u příspěvků z archivu autora.
Zimní foto obce na titulní straně Michael Aubrecht

Vydávání obecních novin se řídí platnými právními předpisy a Pravidly příjmů 
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.

Kulturní, sportovní  
a společenské akce pro rok  2020 - 2021

Stejně tak, jako nevíme, zda budeme moci do konce roku uskutečnit některé plánované 
akce, nevíme ani, jaká situace bude v  roce nadcházejícím. Pokud tedy nechcete zmeškat  
žádnou příležitost společně se sejít, sledujte internetové stánky obce, nebo se přihlaste 
k odběru zpráv pomocí SMS či e-mailu.

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.

Říjen:
Polovina místního poplatku za odpady 275, - Kč

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

Nezapomeňte prosím do konce roku uhradit 
všechny poplatky.

SKO/TO SKO/TO SKO/TO
Leden 14 28
Únor 11 25
Březen 11 25
Duben 8 22
Květen 6 20
Červen 3 17
Červenec 1 15 29
Srpen 12 26
Září 9 23
Říjen 7 21
Listopad 4 18
Prosinec 2 16 30

SVOZOVÉ DNY TŘÍDĚNÉHO A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ PRO ROK 2021

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

Svoz TO i SKO bude probíhat ve stejný den.

Poplatky

 Bezhotovostní platba  
místních poplatků

A) PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ -    
 platba z pohodlí domova

Číslo účtu:  7529601/0100 - Komerční banka 
Částka: (dle aktuálního ceníku místních poplatků, 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 komunálního 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

Otvírací doba mezi svátky
21., 22., 23. 12. 2020
7:30 – 11:00  12:00 – 15:00

24., 25. 12. 2020
ZAVŘENO

28., 29., 30. 12. 2020
7:30 – 11:00   12:00 – 15:00

31. 12. 2020
7:30 – 10:00

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

Pondělí 21. 12.   8:00 –17:00
Středa 23. 12.  dovolená
 
Pondělí 28. 12.  dovolená
Středa 30. 12.  dovolená
 

Uzavření obecního úřadu v termínu 
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021. 

Provoz obecního úřadu 
o vánočních svátcích


