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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌

Vítáme vás při čtení  
prvního letošního čísla  

obecních novin
Naše noviny byly vždy, vedle informací z chodu 

obce, také kulturním a společenským okénkem. 
Informovali jsme vás o činnostech spolků, které 
na území naší obce působí, a zvali jsme vás také 
na různé akce, které tyto spolky, často ve spolu-
práci s obcí, pořádaly. Každým rokem bylo z čeho 
vybírat a většina akcí měla dlouholetou tradici. 

Již v loňském roce však muselo být mnoho 
z těchto akcí zrušeno, a jak to bude vypadat le-
tos, si nikdo netroufne říci. Neznamená to však, 
že jsme na sportovní, kulturní a společenské akce 
v naší obci úplně rezignovali. I na letošní rok, je 
připraveno mnoho akcí, jen jejich konání musíme 
podřídit aktuálnímu vývoji situace s ohledem na 
zdraví obyvatel. Budeme věřit, že s přicházejícím 
jarem začnou klesat počty nemocných, spolu s tím 
i zavedená omezení a mezi lidmi začne stoupat 
dobrá nálada. Pokud by to však trvalo déle, než 
jsme předpokládali, buďme trpěliví. I v naší obci 
najdete mnoho míst, která stojí za to procházkou 
navštívit a načerpat tam potřebnou energii, která 
nám pomůže toto vše lépe zvládat. Můžete také, 
alespoň přes ploty zahrádek, pozdravit své sou-
sedy, zastavit se s nimi na kus řeči a popřát jim 
pevné zdraví. Uvidíte, že to potěší nejen je, ale 
také vás.

Za naši Redakční radu tedy přeji všem pevné 
zdraví a dobrou náladu a budu se těšit, že se brzy 
potkáme.

Zdeněk Seidl

Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 

letošní rok, do kterého jsme vkládali naději, že bude lepší než rok 2020, se zatím tváří dost kysele. Vše už trvá moc dlouho 
a nervozita roste. Na otázku, zda nám nastavená opatření za ten necelý rok přinesla jasnější obrysy toho, kdy budeme moci 
normálně žít, si každý může odpovědět sám. Žijeme v čase nejistoty. Každý s tím zápasí, jak může. Budeme se všichni snažit, 
abychom vše zvládli a pokusili se letošní rok otočit k lepšímu. Velký dík patří všem, kteří se aktivně zapojují do pomoci ostatním, 
především těm nejvíce ohroženým. Jsem hrdý na naše dobrovolné hasiče a jejich nasazení. Potěšilo mě především to, že zvítězila 
vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému. Každý den tvoří nové hrdiny, a to nejen lidí v první linii, ale i mezi sousedy, kteří 
si navzájem pomáhají, třeba s nákupy. Kéž by to takto bylo i v časech dobrých. 

Ing. Jan Vogl 

Takto krásné bývá v naší obci jaro...
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Plánované opravy a investice 
v obci 2021

PRIORITA: 
• Dokončení Rekonstrukce mateřské školy 
• Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chod-

ník středem obce ve spolupráci SSKHK
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STUDIE

• Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící 
místností“

• Studie – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choust-
níkově Hradišti“

• Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“

• Studie a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci staré 
školy „Bytový dům č.p. 12 - STARÁ ŠKOLA“

• Studie a zadání projektové dokumentace na výstavbu „Multi-
funkčního hřiště v obci “

• Zadání projektové dokumentace na opravu obecní stodoly 
na st. p. č. 72/1

• Oprava – Památníku obětí pochodu hladu a smrti 
z koncentračního tábora Gross Rosen – II. etapa – žá-
dost o získání dotačního titulu

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
• Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
• Výstavba nových parkovacích míst u mateřské školy
• Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
• Oprava mostních objektů:  M-04 - p. p. č. 1143/4

    M-05 - p. p. č. 915/1
    P-02 - p. p. č. 1194/2
    P-06 - p. p. č. 1194/21
    P-07 - p. p. č. 1194/21

OBECNÍ VODOVOD A KANALIZACE
• Telemetrie na vodojemech 
• Projekt „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu 

Choustníkova Hradiště“ –získání dotace 
VÝSTAVBA (DEMOLICE) 

• Oprava části fasády kabinek na sportovním hřišti
• Nový chodník u Olfin Caru
• Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38 
• Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
• Oprava obecní stodoly na st. p. č. 72/1
• Kontejner na vybavení SDH – nové opláštění a instalace dveří

VEŘEJNÁ ZELEŇ
• Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
• Nová výsadba u mateřské školy 
• Nová výsadba na hřbitově
• Nová výsadba u bytových domů
• Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
• Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřej-

ných prostranství

Realizované akce za rok 2020
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A STUDIE

• Projektová dokumentace na posílení zdrojů a zefektiv-
nění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště

• Projektová dokumentace na veřejné osvětlení podél 
silnice I/38 

• Demoliční výměr budovy na st. p. č. 26 (místo nové 
hasičské zbrojnice)

• Geologický průzkum – místní komunikace „Ferdinan-
dov Holec – Blažek“

• Architektonická studie „Požární zbrojnice se školící 
místností“ 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
• Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
• Oprava mostu u dětského hřiště M-03
• Montáž pěti zrcadel pro bezpečnější provoz na místních ko-

munikacích
• Čištění krajnic Grunt, Zátiší a soutok potoků
• Dopravní značení na mostních objektech

OBECNÍ VODOVOD A KANALIZACE
• Oprava vodovodu C3 – vodovod Choustníkovo Hradiště propoj 

Malus 
• Automatický dávkovač dezinfekce na vodojemu Ferdinandov

VÝSTAVBA 
• Rekonstrukce mateřské školy – hlavní zahájení sta-

vebních činností
• Novostavba – Technická budova obce – garáž pro cis-

ternové silniční vozidlo
• Dostavba areálu u workoutového hřiště
• Zastřešení lodních kontejnerů na sportovním hřišti 
• Zakoupení lodního kontejneru pro vybavení SDH
• Restaurátorské práce na pomníku sv. Panny Marie u hřbi-

tova
• Rozptylová loučka na hřbitově 
• Oprava střechy a rozšíření štítů na kabinách č.p.6 – spor-

tovní areál
VEŘEJNÁ ZELEŇ

• Bezpečnostní a výchovné řezy na dřevinách
• Pokácení rizikových tújí na hřbitově
• Nákup kontejneru na bioodpad
• Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřej-

ných prostranství

Z jednání Rady obce Choustníkova Hradiště
30. 11. 2020

Starosta konstatoval, že vzrostla platba za nebezpečný a objemný odpad a v příštím roce vzroste i platba za skládkovné. Po propočtení  
těchto skutečností Rada doporučí zastupitelstvu obce zvýšení sazby místního poplatku za odpady o 100 Kč na 640 Kč za rok.

Rada jednala o návrhu rozpočtu na r. 2021.
Jednotka SDH potřebuje internet, a proto bude zaveden do technické budovy a zároveň do kulturního sálu č.p. 79.
Dále se řešilo zabezpečení vybavení technické budovy.
Rada rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku Charitě.
Z důvodů nedobré epidemiologické situace bylo odloženo setkání jubilantů a před Vánoci jim budou předány dárkové koše.
Byl podán návrh na rozšíření zatáčky na místní komunikaci u Martina Siegra.
Pan Seidl informoval Radu o možnosti získat dotaci na opravu hřbitova.
Rada jednala o spoluúčasti na opravě účelové komunikace k rybníkům ve směru na Žireč ve spolupráci s Rýcholkou.

20. 1. 2021
Rada se zabývala možností prodeje některých léčiv na naší poště.
Program kastrací koček a kocourů se osvědčil a Rada rozhodla o jeho pokračování v novém roce.
Pan Drška, který provádí zimní údržbu, bude pro obec pracovat celoročně.
Byl odsouhlasen dar pro Pečovatelskou službu města Dvora Králové nad Labem.
Byl schválen zabezpečovací systém pro zajištění technické budovy.

MUDr. Jiří Záplata



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

ON Choustníkova Hradiště                        32            ON Choustníkova Hradiště

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

Testování na Covid–19 
v obci Choustníkovo Hradiště
Již 2x se mohli naši občané nechat otestovat na  

COVID-19 přímo v naší obci. První testování se uskutečnilo 
11. 2. 2021 v Motorestu Hradišťan a zúčastnilo se ho 60 obča-
nů. Prováděn byl vždy antigenní test a v případě pozitivity byl 
následně proveden také PCR test. Výsledkem bylo 6 pozitiv-
ních občanů. Druhé testování se uskutečnilo na témže místě 
6. 3. 2021. Tohoto testování se zúčastnilo 73 občanů, z toho 
i několik ze sousedních obcí. Tentokrát testování neodhalilo 
ani jednoho nakaženého, za což jsme samozřejmě rádi.

Chtěl bych tímto poděkovat hasičům, kteří pomáhali tes-
tování zajišťovat.

Ing. Jan Vogl 

V této krizové situaci nabízí obec a jednotka sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) občanům obce pomoc. Nabízí pomoc především 
seniorům, lidem s narušenou imunitou a lidem s omezenými 
možnostmi pohybu. 

JSDH zajistí:
• vyzvednutí léků pomocí e-receptu od lékaře
• nákup nejzákladnějších potravin a potřeb pro domácnost

POSTUP:
Telefonicky budete informovat pověřenou osobu (starostu 
nebo místostarostu obce) o svých potřebách, ten bude ná-
sledně informovat sloužící hasiče, kteří vám dané služby zajistí.  
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.

Telefonní kontakt:

Linka pro vyřizování nákupů a služeb  
                      724 143 115 

starosta    Ing. Vogl Jan  724 525 035
místostarosta  Šmíd Zbyněk 603 271 833
velitel hasičů (JSDH) Hloušek Petr 731 023 179

Obec Choustníkovo Hradiště ve spolupráci  
s Hasiči Choustníkova Hradiště

Vážení spoluobčané, během letošního roku vás vyzveme k podpisu 
nové smlouvy o dodávce vody a o odvádění předčištěných odpadních vod 
z vaší nemovitosti. Naším cílem je postupně podepsat novou smlouvu 
s každým odběratelem pitné vody a smluvně zajistit odvádění předčiš-
těných odpadních vod z čistíren odpadních vod. Jedná se o aktualizaci 
smluv, které máte sepsané s obcí. Předem vám děkuji za vaši budoucí 
součinnost a pomoc. 

Ing. Jan Vogl 

Poděkování 
Letošní zima se alespoň na krátkou dobu ukázala v plné síle. 

Děti mohly konečně stavět sněhuláky či bobovat a dospělí vy-
razit na běžky. Pro někoho radost, pro druhého starost. Tím 
starostlivým v naší obci byl pan Luboš Drška, který začínal vy-
hrnovat sníh již ráno ve 4 hodiny a mnohdy jezdil až do večera. 
V jednom období se zdálo, že nestíhá, a nadneseně můžeme říci, 
že sníh nad pluhem a solí vyhrával, ale to bylo jen zdání. Děkuji 
panu Drškovi za dobře odvedenou práci při zimní údržbě a dou-
fám, že nám s údržbou pomůže i v dalších zimních obdobích. 

Ing. Jan Vogl 

Nová smlouva o dodávce vody  
a o odvádění předčištěných odpadních vod

Nový pracovník obce 
a nová paní sekretářka

Jako každým rokem se snažím pro naši obec ušetřit peníze a vy-
užít pracovníky z úřadu práce na úklid veřejného prostranství a péči 
o veřejnou zeleň. Dohodou o vytvoření příležitostí v rámci veřejně 
prospěných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TUA-VZ-5/2021 
máme finanční obnos na mzdu nového pracovníka. Domnívám se, 
že bude pro nás přínosem a svojí prací obec zase o něco zlepší. 

Nový zaměstnanec je i na pozici sekretářky starosty obce. Paní 
Adéla Pilařová, která v kanceláři obce pracovala, odchází na mateř-
kou dovolenou. Na obecním úřadě se zaučuje sekretářka paní Petra 
Makovská, která byla přijata na základě výběrového řízení. Dovoluji 
si vás požádat o shovívavost po dobu jejího zaučení a bližšího po-
znání chodu našeho obecního úřadu a zároveň doufám, že se u nás 
bude paní Makovské líbit.

Ing. Jan Vogl 
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
PRŮBĚH SČÍTÁNÍ

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online 
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povin-
nost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. 
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v sou-
činnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky dis-
tribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatel-
stvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, 
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kon-
taktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vypl-
ňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na 
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat 
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané po-
bočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována 
za zvýšených hygienických požadavků.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhod-
nému okamžiku trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na 
území ČR.

Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo sku-
tečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s vý-
jimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

KONTAKTNÍ MÍSTA

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách 
České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřa-
du. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, 
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

OCHRANA DAT

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou 
zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používá-
ny jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

PŘÍNOS SČÍTÁNÍ

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě progra-
mů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti 
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné 
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých 
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České poš-

ty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost 

k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčí-

tacích formulářů pro Sčítání 2021.

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ POŠTY, S. P.
Dvůr Králové nad Labem -  Legionářská 406, 544 01, Dvůr 

Králové nad Labem, tel.: 954 254 401

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉHO STATISTIC-
KÉHO ÚŘADU

ČSÚ Hradec Králové - Myslivečkova 914/1, Slezské Předměstí, 

501 11, Hradec Králové, tel.: 495 762 322

Seznam ostatních kontaktních míst České pošty, s. p. a Čes-

kého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kon-

taktů lze zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce  

https://scitani.ceskaposta.cz

Kontaktními místa 
pro Sčítání 2021
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Zprávy z mateřské školy

„Každý z nás se raduje, přišla zima sníh tu je.“

„Mraveneček v lese, těžkou kládu nese, pomozte mu kamarádi, 
sám ji neunese.“

„Co to je? Co to je? Nové technologie“- ukázka 3D tiskáren.

„Cvičí všichni poslušně jak včelky, cvičí také paní učitelky.“

„Kaštánků tu máme dost, hrajeme si pro radost. Co dál s nimi udě-
láme? Zvířátkům je rádi dáme.“

„Pozor zvláštní hlášení, čertů je tu rojení.  
Čerti v MŠ, čerti venku, pozor, už jdou pro Boženku.“„Už se zase po roce, těšíte na Vánoce? Děti zdobí červená jablíčka.“
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Realizace mateřské školy
Velmi rád sděluji, že se blížíme s rekonstrukcí mateřské školy do finále. V tuto chvíli se dolaďuje konečná podoba výmalby v hor-

ním patře a v přízemí se dokončuje montáž kuchyně. V přístavbě vznikla i nová šatna pro děti, která bude velmi přívětivá pro jejich 
nožičky, jelikož má podlahové vytápění. Do půlky března by měli truhláři namontovat všechny vestavné skříně. Pustíme se do ven-
kovních prací v areálu mateřské školy. Mimo jiné se děti budou moci těšit na dráhu pro koloběžky a odrážedla. O zahradní výsadbu 
a úpravu se postará pan zahradník Jankovič. Po 20. březnu očekáváme vydání závazného stanoviska k užívání stavby od Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.  Stavební odbor Městského 
úřadu ve Dvoře Králové nad Labem následně začátkem měsíce dubna požádáme o kolaudaci.

Ing. Jan Vogl 

„U stromečku koledy, pěkně zazpíváme a pak se do dárečků, 
rychle podíváme.“

Na sále obecního domu č. 79 jsme prožili léto, podzim a zimu. 
Když se zadíváte na fotografie dětí, zjistíte, že se asi mají fajn. Děti 
nevnímají naše prostory jako provizorní, jsou tam hračky a stavebni-
ce, kamarádi a zábava. Dokonce i zima se letos povedla, tak jsme té-
mata typu: „Zimní radovánky“, „Zimní sporty“ nebo „Mráz, pálí nás“ 
nemuseli upravovat. Paní školnice si s velkou pomocí pana Mlynáře 
užili uklízení sněhu v okolí obecního domu. Děkujeme!

A jak to celé organizujeme? Starší děti se po svačince přesunou 
do zadní menší místnosti a pracují. Po obědě mají svoji dvouhodinov-
ku také tam – relaxují u pohádky, pracují nebo si hrají. Někdy jdou 
ven na hřiště, do lesa… Malé děti mají tedy klid na odpolední odpo-
činek. Rozdělení na dvě třídy se ukázalo správné. Také jsme mohli 
pomoci dvěma zaměstnaným maminkám a po novém roce jejich děti 
přijmout. Ostatní zájemci musí počkat až do nového – máme 30 dětí, 
což je zcela naplněná kapacita staré školky. Nové prostory budou 
připravené pro 36 dětí, tedy dvoutřídní mateřská škola.

My dospělí se nemůžeme dočkat nových prostor v rekonstruo-
vané školce. Jsme po celou dobu se stavební firmou v kontaktu – 
vybíráme podlahové krytiny, lino, dlažbu, kachličky, koberce… také 
vymalování nebo objednávky truhlářům. Není to snadné, to vám po-
vím - co člověk, to názor. Ale už se to chýlí k závěru a na jaře bychom 
se měli stěhovat.

Ve školce teď máme pohádková témata a celé to vyvrcholí Dět-
ským karnevalem 24. 2. 2021. O toto přece nemůžeme děti ošidit. 
V současné době, kdy kulturní, společenské ani sportovní aktivity 
nejsou, si chceme užít trochu zábavy. Původně jsme zamýšleli karne-
valový průvod masek obcí, abychom potěšili naše obyvatele. Jenže 
coronavirová situace se nelepší, tak zůstaneme u aktivit na sále – 
tanec, soutěžení a mlsání. 

Přejeme všem lidičkám pevné zdraví a dobrou náladu. Přijde jaro 
a bude lépe! 

Mgr. Ivana Mrštíková

Jaké to je v náhradních prostorách?

„To nás baví, to je príma. Vyprávění učení, není žádné mučení.“

„Až vyrostu ještě více, jdu se učit na hasiče. 
Díky za vše co děláte.“

Přejeme všem krásné JARO

„Děti pečou cukroví, vyrábějí přáníčka, zdobí sladké perníčky.“
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V sobotu 20. února se na území naší obce udála zajímavá akce, která by za jiných okolností jistě upoutala pozornost mnoha občanů. 
Díky současné situaci, však prošla téměř bez povšimnutí… Vy se této akce můžete nyní dodatečně zúčastnit prostřednictvím našich 
novin. Za naši obec byla na místním hřbitově, zcela komorně, položena k společnému hrobu kytice, abychom alespoň tímto způsobem 
vyjádřili svoji účast.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlý článek, rozdělili jsme jej do dvou částí. Druhou část si budete moci přečíst v ná-
sledujícím čísle.

Blanka Seidlová

Cestou tisíců vězňů z nacistických lágrů Sovích hor - 1. část
Téměř dvě stovky obětí zanechaly pochody smrti v okolí Choustníkova Hradiště
V únoru 1945 nacisté vydali rozkaz k tzv. evakuaci vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen. Následoval hned po Osvě-

timi a její lednové evakuaci, později vězni samotnými i vyšetřujícími soudy spojenců nazvané pochody a transporty smrti.

DOZVÍME SE JMÉNA MRTVÝCH?
V sobotu 20. února, jsme se vydali cestou pochodu smrti vězňů 

z Choustníkova Hradiště. Přesně 76 let poté, kdy tudy prošli hnáni a ma-
sakrováni německou SS stráží. Podstatné je, že u poloviny obětí, byla 
nalezena vězeňská čísla. Historická dokumentace velmi pokročila, už 
v 70. letech a někdy i dříve, byla u obětí na Pístově či v Žihli podle čí-
sel určována jména obětí. Těsně po válce to bylo například v Terezíně, 
u největšího hrobu obětí transportů smrti, pokud nepočítáme hrob 600 
spálených obětí v Tachově. Máme tedy naději se jejich jména dozvědět. 
Již nyní známe potenciální jména více než 20 vězňů z dostupných do-
kumentů a ta se spolu s ostatními čísly pokusíme verifikovat s pomocí 
památníku KT Gross-Rosen v Polsku. Oběti snad tedy dostanou konečně 
jména po dlouhých, více než 75 letech.

Slýcháme často nářky, že na válečné oběti se zapomíná, o hroby se 
nepečuje, mladým na této historii nezáleží. Na mladé se to trochu svádí, 
ona veřejnost obecně spoléhá po několik generací na to, že o hroby 
a pomníky se přece někdo stará, my máme svých starostí dost. Často 
se zapomínalo i v minulosti, za socialismu byly ale výpravy alespoň k vel-
kým hrobům povinné a leccos došlo pozornosti dítek a dospělých. Dnes jsme tzv. svobodní a vedení k úctě k památkám a soucitu s obětmi se 
vytratilo. Která naše škola děti dovede na výročí osvobození k válečným hrobům? Ale dost lamentace. Projít cestu smrti může občas procházkou 
každý. Květinu ke hrobu dát můžeme všichni a nejen na významná výročí. Všímat si pomníků a hrobů v okolí, starat se o ně, upozornit na to, že 
chátrají, případně je občas uklidit a obci, jež to má na bedrech zákonem, pomoci s jejich obnovou, také není mimo naše možnosti.

KDE OBĚTI POCHODU SMRTI DNES LEŽÍ?
S touto otázkou jsme v sobotu 20. února, přijeli k hromadnému hrobu na hřbitově v Choustníkově Hradišti. Ano, je dobře známo, že zde je 

145 obětí z tohoto pochodu smrti pohřbeno. V nedaleké Hajnici je jich pohřbeno dalších 34. Víme to díky dlouholeté tradici červnových pietních 
slavností, které organizuje obec Choustníkovo Hradiště ve spolupráci s Klubem českého pohraničí a dalšími, a to dokonce pod záštitou prezi-
denta Miloše Zemana. Víme to také díky práci a knihám historiků, zejména pana Jaroslava Štraita, který navázal na dřívější díla pana Františka 
Ťopka a dalších. Také díky výzkumu polských historiků i památníku Gross-Rosen v polské Rogoźnici v Dolním Slezsku.

Jaké to pro vězně tehdy bylo, kudy vlastně procházeli? Vydali jsme se jejich cestou a připomněli si vše krátkou trasou. V rámci dodržování 
opatření, tedy v rouškách, v malém počtu, s dodržením rozestupů, vše podle pravidel. Věděli jsme díky pánům historikům, že do Choustníkova 
Hradiště vězně přihnali pěším pochodem v neděli 18. února 1945. Měli za sebou tu neděli už tři dny pochodu. Podle poměrně nových zjištění his-
torika Štraita a polského autora Martina Dudziaka vyšli z pracovního tábora v Zimné, tehdy zvané německy Kaltwasser. Byla to jedna z desítek 
poboček nacistického krutého pracovního tábora v Sovích horách, tzv. komanda AL Riese, Arbeitslager Riese. Dnes jsou Góry Sowie turistickou 
destinací. V Kolcích, nedaleko Zimné, je památník 2000 – 4000 vězňů, kteří zde zahynuli. Kolik jich přesně bylo nevíme a většina jejich těl ni-

kdy nebyla a nebudou nalezena. Tak jako na mnohých jiných místech 
útrap nacistického Německa, po celé Evropě.

Ze Zimné naši vězni vyšli ve čtvrtek 15. února. Svědci vypovídali 
o pochodu v pětistupech, v nedostatečném ošacení, v horách bylo 
až – 20 stupňů mrazu i chladněji. Byli téměř bez jídla a pití, záměrně, 
umírali po desítkách na vyčerpanost a slabost, ale i neustálé a bezdů-
vodné bití strážemi SS. Slabé vězně stříleli a dobíjeli. Nocovali postup-
ně v polském Mieroszówě a na našem území, tehdy v Němci okupo-
vaném pohraničí, ve Chvalči, v Poříčí u Trutnova a v Trutnově. Etapy 
byly dlouhé, kolem 20 až 22 km, horským, poté kopcovitým terénem. 
V Trutnově vagónovali část vězňů do transportu na KT Flossenbürg. 
Ostatní tisíce vězňů šli dál, inkriminovanou neděli 18. února došli do 
Choustníkova Hradiště, byla to pro ně další dvacítka kilometrů.

Text a foto: Milena Městecká,
autorka knihy Evropa v agonii pochodů smrti
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Malé ohlédnutí za rokem 2020
Loňský rok byl pro naši organizaci ČSŽ tak trochu nešťastný. 

Koronavirová situace, která zachvátila začátkem března skoro 
celý svět, se podepsala i na činnosti našeho spolku. Ale i přesto 
se nám během roku podařilo uskutečnit některé z naplánova-
ných akcí. O některých jsme se již zmiňovaly v předešlých vy-
dáních obecních novin. Za zmínku však stojí podělit se s vámi 
o zážitky, které byly tak trochu opomenuty.

Začátkem února jsme uspořádaly výlet pro občany naší 
obce do aquaparku Tropical Island v polském městě Karpacz. 
Organizace se ujala naše členka p. Marie Blažková. Podařilo se 
jí naplnit skoro celý autobus. Kromě dospělých účastníků se 
přihlásili i rodiče s dětmi. Tento výlet bychom rády doporučily 
všem, neboť tam bylo velmi příjemné prostředí a atmosféra. 
Doprava byla hrazena z finančního daru od obce CH. Hradiště. 

V srpnu se členky, některé i s dětmi, vydaly vlakem na tří-
denní pobyt do Liberce. Po ubytování v hostelu Liberec jsme šly 
do místní ZOO. Zrovna jsme stihly vystoupení lachtanů a krme-
ní bílých tygrů. Tím je tato ZOO výjimečná a unikátní. Cestou 
zpět jsme se stavily na večeři. Protože jsme byly hodně una-
vené, brzy jsme usnuly, abychom načerpaly síly na druhý den. 
Čekal nás celodenní program v aquacentru Babylon. Začínalo 
se světelnou show, která nám navodila nezapomenutelnou at-
mosféru. Vyzkoušely jsme všechny atrakce, včetně tří tobogá-

nů. V den odjezdu jsme 

ještě stihly iQLANDII 

a pak jsme se už vyda-

ly opět vlakem na cestu 

domů. Ve vlaku jsme si čas zpříjemňovaly kartami, aby dětem 

cesta rychleji ubíhala. Na tento výlet jsme přispěly z finančního 

daru od obce. V závěru srpna se ještě uskutečnil výlet do lázní 

Kudowa Zdroj, kde kromě prohlídky místních lázní si mohli zá-

jemci v rybárně ulovit a sníst rybu.

Koncem roku nás ještě čekalo divadelní představení „Oddací 

list“ v Náchodě v Beránku. Kvůli koronaviru bylo toto předsta-

vení několikrát odloženo. Doprava i vstupenky byly též hrazeny 

z finančního daru od obce.

Tímto za naše členky moc děkujeme naší obci Ch. Hradiště 

za poskytnutí finančního daru na rok 2020 a těšíme se na další 

vzájemnou spolupráci a účast při akcích pořádaných nebo pod-

porovaných naší obcí.

Za ČSŽ Marie Blažková, Pavlína Potocká
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Reportáž psaná „na útěku“
Tak jsme se rozhodli „emigrovat“ - prostě utéci před covidem.
Zvážili jsme okolnosti – náš věk 70+, zdravotní stav, zákaz vycházení, nulové společenské vyžití, nesnadné 

větrání díky uhelnému kouři a smogu v našem dolíku u kostela, náš okres nejhorší v počtu nakažených …
Co s tím? Utéci! ... ujet rychle z okresu, než jej uzavřou a pobývat nějaký čas na naší chaloupce v Jizer-

ských horách. Určité nevýhody to sice má: menší pohodlí, pracnější topení v kamnech, bez internetu, obtížná 
dostupnost v zimě. Zato jedna výhoda: větrat se tu dá výborně, široko-daleko nám nikdo nečoudí do oken.

A tak jsme sbalili své „saky paky“, dostatek proviantu (čím víc, tím líp) a vyrazili. Stihli jsme to pár hodin 
před uzavřením okresu.

A teď to začalo… Sněhu je tolik, že dojet autem do přijatelné vzdálenosti k chalupě nelze. Musíme zapar-
kovat na parkovišti v obci a věci odnosit necelý kilometr do „slušného“ kopce, a to několikrát za sebou. Pěkně 
se nám proviant v báglu pronesl, hlavně ty brambory, lahve taky dost váží (samozřejmě zavařeniny). Abychom 
to zvládli, museli jsme si opakovat, že je to rozcvička před naším sportováním na horách a jak je pohyb velice 
zdravý… 

Konečně na místě, chalupa vymrzlá na kost, naštěstí v krbu od minula nachystáno, stačilo jenom škrtnout.
Příštího dne vycházka a obhlídka okolí. Všude plno sněhu, prostě bílá pohádka. Je sobota, ze všech cha-

loupek a penzionů stoupá dým, vleky sice nejezdí, ale parkoviště přeplněná auty většinou pražských značek 
a plno lidí všude, to doma nevídáme. To má být lockdown?

Zítra na lyže! Nechce se mi po včerejšku, procházka by stačila, ale nemohu být přece nevděčná a nevy-
zkoušet nové darované lyže od manžela, že? Jde to ztuha, zpohodlnělé tělo protestuje a každý sval se ozývá, 
přidá se odřená pata, bolavá záda naštěstí jistí Brufen… Statečně bojuji, potkáváme spoustu lyžařů i pěších 
turistů, ale v tom velkém prostoru se to krásně rozptýlí… Jakmile však dojdeme ke kiosku s občerstvením, tam 
se shlukují davy. A rouška ani jedna. Vesměs mladí lidé, rodiny s dětmi, bezstarostně se spolu baví, šťastní, že 
se mohou uvolnit. Úplně jsme zapomněli, jak je tomu jinde a nakazili se dobrou náladou také, což je povoleno.

A tak trávíme dny pohybem, inhalací kyslíku a vstřebáváním vitamínu D na horském sluníčku. Večery 
trávíme bez televize a internetu, jen s knížkami, rádiem, se sudoku, hraním žolíků a mohu konstatovat, že 
ponorková nemoc k nám zatím  nepřichází…

Marie Rausová

Jaro je tu a s ním přichází  
opečovávání obecních areálů. 

Jsme rádi za podporu, která přichází od obce, a my můžeme reali-
zovat naše plány.

I v této “divnodobě” musíme připravit areály do provozuschopného 
stavu. V plánu jsou jisté úpravy a investice. Vše se ale určitě dozvíte 
v dalších vydáních. 

Vážíme si všech, kteří se účastní akcí pořádaných v naší obci. Jsme 
rádi, že investice, které již proběhly, mají význam a vy navštěvujete 
areály za účelem sportu či rekreace a ne jen při akcích. Zároveň bychom 
chtěli apelovat na všechny návštěvníky a uživatele, i vy máte určitě ro-
zum a soudnost. I když jsme my, správci nebo uživatelé areálů, říkejme 
tomu, jak chceme, neznamená to, že jsme také uklízeči a uklízečky.

Chtěl bych připomenou, že proběhly i investice do odpadkových 
košů, tak je prosím využívejte stejně jako workout, pergolu nebo lavičky 
na rybníkách. Lavičky a stoly jsou určeny především k sezení, ne k malo-
vání, vyrývání nesmyslů anebo uhašení cigarety. Cesty a travnaté plochy 
neslouží k odhazování nedopalků, povalovaní plastových či skleněných 
láhví po alkoholu.

Jestliže bude mít někdo nějaký nápad ohledně investic, akcí atd. ob-
raťte se na mě, Jiřího Hudoka nebo kohokoli jiného z SDH, VSK či rybářů 
rádi vás vyslechneme. 

Krásné jaro a hlavně zůstaňte “pozitivní” a v dobré náladě. 
Za SDH, VSK a rybáře Jan Seneta 

Jaro je tady a my se chystáme na novou rybářskou sezónu. Letos to sice asi bude tako-
vé tiché zahájení, přesto jste všichni u našich rybníků vítáni, ať již je navštívíte za účelem 
rybaření, nebo pouze zdravotní procházky. I v letošním roce se chystáme za přispění naší 
obce naplnit vodu rybami a budeme pokračovat také ve zvelebování okolí rybníků. Rádi 
bychom zde instalovali nové odpadkové koše, opravili lavice a když se zadaří, možná po-
řídíme i loďku. Chystají se také novinky v povolenkách, a pokud to situace dovolí, můžete 
se u našich rybníků těšit také na pár akcí. 

Rád bych na tomto místě požádal všechny návštěvníky, ať se u vody chovají slušně, 
nedělají nepořádek a pokud přijedou automobilem, ať parkují na vyhrazených místech. 
Rád bych také poděkoval naši obci, která nám přispěla v loňském roce na nákup ryb.

Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis

Rybáři se chystají na zahájení sezóny
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Dnes ráno mě můj parťák mile překvapuje. Vstávám jako vždy až 
druhý a už mám na stolečku snídani. Zatím co jsem dospával, Venda 
zaskočil do vesnice pro čerstvé pečivo. Snídáme dvakrát, jednou u nás 
a podruhé jdeme do resortu na kafe a toast. Pořádně posilnění vyrážíme 
zkusit štěstí na korálový rif. Musíme omrknout co dělá voda a nestačíme 
se divit. Na pláži kousek od nás leží pět krav (zebu), je zajímavé, že niko-
mu nevadí a nikdo se po nich neshání. Necháváme kravky jejich osudu 
a vzhůru na šnorchlink. Okolo jedenácté hodiny je odliv v nejlepším, to 
nám nahrává, jdeme skoro „suchou nohou“ asi dvě stě metrů od pláže. 
Moře je podstatně klidnější, do vody se potápíme bez větších problémů. 
Dnes to stojí za to, ani nevíme kam dříve koukat. Obdivujeme velké 
množství nám už známých ryb, krásné korály různých tvarů dokreslují 
hvězdice a sasanky, soutěžící o co nejkrásnější barvu. To vše i pod vo-
dou prosvícené ostrým zanzibarským sluncem odrážejícím se od bílého 
písečného dna. Asi po dvou hodinách Vašek taky padá na mořského 
ježka a jdeme z vody. Já začínám mít taky problém s odřenou nohou, 
odřenina se nehojí a pěkně ve slané vodě pálí. Na břehu zapisujeme 
další poznatek s pořadovým číslem 3: Mořská voda léčí do určité chvíle, 
potom rozežírá! Jdeme shánět petrolej a papáju. Vašek potřebuje dostat 
ostny z ruky. Bohužel petrolej nikdo nemá, tak si Venda veze pár ostnů 
až domů. 

Poslední den volna pak vyrážíme na nákup suvenýrů do spletitého 
labyrintu uliček Zanzibaru. Vašek je mistr v taktice lamentování, kručení 
a fingovaných odchodů, které na místní prodejce platí nejvíce. Původní 
cena 70 000 TZS je za pár minut na půlce. Mojí domněnku, že je to dost 
dobrá cena přerušuje můj parťák poslední nabídkou 15 000 TZS a po ne-
souhlasu prodejce zase odcházíme pár metrů dál. Šponování prodejce se 
vyplatilo, nevydržel to ani minutu a plácnul si s Vaškem na 18 000 TZS. 

V sousední Forodhani Gardens se začíná připravovat další večerní 
párty roztopených grilů a prostřených stolů. Jdeme se nechat odchytit 
„mužem, který nás nakrmí. “ Na stejném místě jako před pár dny po-
tkáváme známou partu nahaněčů, zdravíme se a už to je jen na nich. 
Od kašny u které usedáme na zem s výbornou večeří (pár druhů ryb, 
hranolky, zelenina), je krásný výhled na to lidské hemžení. Pozoruje-
me pár turistů, kteří asi dnes přiletěli poprvé na Zanzibar a svou bílou 
kůží dávají povel místním prodejcům. „To je novej MZUNKO, musíme mu 
prodat, co se dá“. Je zábavné pozorovat ten lov, který se po pár dnech 
přestává dařit. Lovený se otrká a lovec musí najít novou oběť. Ke kašně 
k nám přisedá malý, asi desetiletý kluk, a po očku nás pozoruje. Je na 
něm vidět, že asi dlouho nic nejedl. Bez mrknutí oka mu oba současně 
podáváme tácky s naší večeří. 

Podle našeho hesla „celou Afriku nenakrmíme, ale aspoň jednoho 
denně. Kluk nám nestačí ani pořádně poděkovat, už má plnou pusu 
a láduje se o život. Jeho mlaskání, kterým vyjadřují místní spokojenost 
s kvalitou pokrmu, přiláká toulavou kočku. To koukáme, kluk podává 
kočce kousek ryby a u toho se na nás šklebí od ucha k uchu. Máme na 
Zanzibaru nového kamaráda a to musíme oslavit. Na ukončení večeře 
kupujeme třikrát třtinovou šťávu, připíjíme si i s klukem na zdar ukončení 
naší cesty. Ještě zamáváme malému kamarádovi na rozloučenou a napo-
sledy procházíme Forodhani zahrady.

K výročí třicátého dne na cestě mě Vašek žádá o ruku a já s podmín-
kou jen na cesty a bez sexu přijímám. Tak kamaráde dobrou!

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

V zemi Masajů (Zanzibar)

Cyklotrasa
Jak jistě víte, naše obec se stala členem Společenství obcí Podkrkonoší. Na území tohoto 

společenství vznikly 4 cyklotrasy a my vám dnes nabízíme jednu z nich jako tip na jarní výšlap. 
Po celé délce trasy se nachází mnoho zajímavých míst a určitě stojí za projížďku.

KOHOUTOV – BRZICE – MEZILEČÍ – HAJNICE – KOHOUTOV
Prvními kilometry se vydáte z Kohoutova po cyklotrase (4117) přes Harcov, Brzice až do 

obce Mezilečí. V sezóně od dubna do září je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Požární nádrž je v létě využívána ke koupání. V areálu je dětské hřiště, travnaté hřiště 

s brankami a kiosek s občerstvením. Požární nádrž i hřiště jsou volně přístupné.
U obce Křižanov se napojíme na modrou značku (cyklotrasa 4090), vystoupáme přes 

Posadov k Boudyšově vyhlídce. Zde je krásný výhled na Jestřebí hory. V obci Proruby pro 
obdivovatele koní je možnost navštívení jízdárny Proruby.

 Okolo hřbitovní kaple dojedeme do Hajnice. Míjíme rekreační osadu Mravenčí domky. 
Svůj název dostaly podle množství mravenišť, které se tu v době jejich založení nacházela. Za 
obecním úřadem, než odbočíme doleva zpět k cíli, můžeme prohlédnout historickou kovárnu, 
kostel sv. Mikuláše a zvonici. Po červené značce (cyklotrasa 4322) okolo hajnické lípy se vra-
címe zpět do Kohoutova. Po vystoupání lesní cestou na nejvyšší bod v okolí Liščí horu (609 
m n. m.) se naskytne pohled jako z pohádky. Podél cesty stojí roubené chalupy typické pro 
Krkonoše a Podkrkonoší s opečovávanými zahrádkami a dřevěnými okrasnými prvky. 

Výlet zakončete navštívením barokního kostela v Kohoutově vzniklý přestavbou původní 
školní kaple z r. 1752. Na fasádě kostela se dochovaly sluneční hodiny s německým nápisem 
„Es ist später, als Du denkst. Benutze jeden Augenblick, verlorene Zeit kehrt nie zurück.“ 
V překladu: „Je později, než si myslíš. Využij každého okamžiku, ztracený čas se nikdy nevrá-
tí.“ Za podívání stojí Keramické studio Jarmily Tyrnerové, které sídlí v památkově chráněné 
budově barokní školy vedle kostela.

DÉLKA: 24,3 KM    PŘEVÝŠENÍ: 212 M    OBTÍŽNOST: STŘEDNÍ     
KOLA: MTB, TREKING

NEJNIŽŠÍ BOD: 386 M, NEJVYŠŠÍ BOD: 598 M
Mapu trasy i s vyznačenými body naleznete na https://mapy.cz/s/jafosehanu
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Místní poplatky pro rok 2021

BŘEZEN:
Místní poplatek za psy 100,- Kč

KVĚTEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320,-Kč/osoba
Možnost platby celého poplatku.

ČERVEN:
Vodné 1. pol. roku 2021
Stav vodoměrů budou hlásit občané.

ŘÍJEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320,-Kč/osoba

LISTOPAD:
Vodné 2 pol. roku 2021
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

Pracovní doba OÚ

PoplatkyBezhotovostní 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 2021

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 101022021
- Poznámka k platbě: Hujerovi, psi 2021

 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 2.560,- Kč s var. symbolem 20901022021  

- Poznámka k platbě: Hujerovi, odpad 2021

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 zveřejníme. V případě zájmu 
kontaktujte p. Seidla, tel.: 777 004 555, nebo pište na e-mail noviny@
choustníkovohradiste.cz

PO   8:00 – 17:00
úřední den

ÚT   8:00 – 14:00
ST   8:00 – 17:00

úřední den
ČT  8:00 – 14:00
PÁ  8:00 – 14:00

Mimo úřední dny ověřte prosím 
přítomnost na OÚ telefonicky.

Chtěl bych zde uvést pár čísel z odpadového hospodářství. Z ta-
bulky můžeme vyčíst pokles objemu směsného komunálního odpadu 
(SKO), který je pro nás velmi důležitý. Podle váhy SKO a počtu trva-
lých obyvatel v obci se bude uplatňovat sleva za skládkovné. Nyní 
je cena skládkovného 500,- Kč za tunu, do váhy 200 kg na jednoho 
obyvatele. V současné době je uměle stanovena cena na 800,- Kč za 
tunu, pro případ překročení této hranice. Je předpoklad, že v roce 
2029 se bude za skládkovné platit až 1.850,- Kč za tunu. Jednoduše 
řečeno, pokud se nebude třídit, bude se muset daleko více platit. Další 
předpoklad v odpadovém hospodářství je ten, že se do roku 2030 
zakáže skládkování určitých druhů odpadů, jejichž likvidace bude pro-
bíhat spalováním. Hlavním důvodem pro takovou změnu je nová ev-
ropská legislativa, s níž máme být v souladu. Kde se však daný odpad 
bude spalovat, není zatím jasné. 

Množství objemného a nebezpečného odpadu stoupá, ale to je 
zapříčiněno tím, že jsou lidé v této době více doma a mají čas na úklid 
třeba i nebytových prostor. Tento druh odpadu asi ubývat nebude. 
Množství tříděného odpadu roste nahoru na úkor komunálního od-
padu, což je velmi dobrá zpráva. Poslední sloupec udává, co musela 
a musí obec doplatit ze svého rozpočtu. Je naší snahou, aby tato 
částka byla co možná nejmenší či se rovnala nule. 

Ing. Jan Vogl 

Rok

Objem 
směsného 

komunálního 
odpadu vypro-
dukovaného 
v naší obci

Objem 
objemného 
a nebezpeč-
ného odpadu 
vyprodukova-
ného v naší 

obci

Objem třídě-
ného odpadu 
(papír, plast, 
sklo,...) v naší 

obci

Finanč-
ní ztráta 

z odpadového 
hospodářství, 
kterou platí 

obec ze svého 
rozpočtu

2018 218,02 tun X 26,4 tun 215 622,- Kč

2019 183,09 tun 18,2 tun 27,6 tun 132 606,- Kč

2020 136,66 tun 25,2 tun 34,8 tun 97 756,- Kč

Odpadové hospodářství v naší obci
SKO/TO SKO/TO SKO/TO

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.

KONTAKT
Ing. Jan Vogl (starosta)
tel.: 724 525 035
e-mail: starosta@choustnikovohradiste.cz
Zbyněk Šmíd (místostarosta)
tel.: 603 271 833
Petra Makovská (sekretářka)
tel.: 499 692 941
e-mail: obec@choustnikovohradiste.cz


