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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradiště
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
vítejte při čtení dalšího čísla obecních novin, které vám, snad, 

přijde k chuti třeba při popíjení dobré kávy, dobrého čaje. Nastalo 
období, kdy už se můžeme pomalu vracet k „normálu“, a také počasí 
začíná být takové, jak jsme v tomto období zvyklí. Jarní deště dopl-
nily zásoby pitné vody, a to je velmi příznivé. My máme v našich vo-
dojemech stav vody prozatím dostačující, ale abychom nebyli závislí 
pouze na počasí, plánujeme realizovat projekt „Posílení zdrojů a ze-
fektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“. Chtěli bychom 

podchytit další dva prameny pro vodojem nad Ferdinandovem. 
Přesuneme přepad vody z Ferdinandova přímo do vodojemu Müller 
a dále propojíme zmiňovanou vodovodní síť Müller s vodojemem 
pod Kocbeří. Na danou vodohospodářskou akci budeme žádat fi-
nanční dotaci v předpokládané výši 5  870  900 Kč od Ministerstva 
zemědělství ČR. Uvidíme, jestli budeme úspěšní žadatelé a bu-
deme se moci po realizaci rekonstrukce mateřské školy vrhnout 
na obecní vodovod.

Ing. Jan Vogl

Vážení spoluobčané, s velikou radostí vám sděluji, že stavební akce „Stavební úpravy a energetická opatření MŠ Choustníkovo Hradiště“ 
byla ukončena. Děkuji všem, kteří se na tak velké stavební akci podíleli. Svým rozsahem se akce řadí mezi ty, které v naší obci delší dobu 
chyběly. Velké díky patří dodavatelské stavební společnosti PFF, s. r. o. a jejímu jednateli. Zde bych rád jmenovitě panu Martinu Fléglovi 
poděkoval, protože mě velice mile překvapil svým přístupem a spolehlivostí. V sobotu 7. 8. 2021 se uskuteční v naší obci „Otevřený den 
obce“. Vedení obce a mateřské školy vás zve na prohlídku zrekonstruované mateřské školy. V tento den bychom občanům rádi ukázali i novou 
technickou budovu, kde mají naši hasiči zázemí, k nahlédnutí bude i kulturní sál, který si je možno během celého roku pronajmout. Případným 
zájemcům sdělíme i další informace o dění v obci. Občerstvení bude připravené na sportovním hřišti s živou hudbou. Těším se, že se tam 
společně potkáme.

Ing. Jan Vogl

Stavební úpravy mateřské školy a Otevřený den obce
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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 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

Z jednání Rady obce
26. 2. 2021

COVID‑19 udeřil plnou silou i na naši obec. Starosta konsta-
toval, že hasiči rozvážejí občanům roušky a respirátory. Ředitelka 
školky paní Mrštíková je připravena školku kdykoliv uzavřít. Přes 
vážnost situace někteří lidé nedodržují ustanovení, nenosí rouš-
ky a shlukují se na veřejných prostranstvích, například na hřišti. 
O jeho uzavření zatím obec neuvažuje.

Rada obce schválila zřízení místa uklízeče veřejných prostran-
ství.

Bylo schváleno zadání vypracování projektové dokumentace 
na opravu stodoly u č. p. 79 firmou Projektis.

Byl schválen návrh na zakoupení vybavení pro hasiče a děti do 
hasičského kroužku.

Byl schválen nákup odpadkových košů pro rybníky v Gruntu.
Starosta představil záměr na pořízení Z ‑BOXu od společnosti 

Zásilkovna před Obecní úřad, rada tento záměr schválila.
Řešila se výsadba zeleně v obci a oprava kanalizace.
Rada obce neschválila finanční dar pro Spolek pro Dvorek ur-

čený na budování běžkařských tratí v okolí Dvora Králové.

31. 3. 2021
Rada obce byla seznámena s tím, že od 2. 5. do 16. 5. 2021 

bude probíhat zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.
Byl odsouhlasen návrh na uzavření MŠ v době letních prázdnin 

od 19. 7. do 6. 8. 2021.
Rada schválila bezplatnou zápůjčku nové sběrné nádoby na 

baterie a drobnou elektroniku od firmy Asecol, která bude umís-
těna na poště.

Pan starosta radě předložil návrh na nákup stromů do areálu 
obce – 10 tisů červených na hřbitov, 25 habrů k bytovkám, 1 lili-
ovníku tulipánokvětého a 4 katalp trubačovitých k mateřské škole.

Dále rada projednala seznam oprav místních komunikací pro 
rok 2021.

Rada odsouhlasila prodej léčiv na poště.

5. 5. 2021
Na žádost paní ředitelky Mrštníkové byl zvýšen povolený nej-

vyšší počet dětí v naší MŠ z 30 na 36.
Bylo schváleno vaření obědů pro důchodce z obce za režijní 

cenu v kuchyni mateřské školy.
Byl schválen návrh výroby skříní na úklidové prostředky do 

prostor zdravotního střediska.
Rada rozhodla o zhotovení nové lavičky U lípy.

MUDr. Jiří Záplata

Obec Choustníkovo Hradiště spolupracuje s Královéhradec-
kým krajem zastoupeným Údržbou Silnic Královéhradeckého kra-
je, a. s. na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
(dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), DSP (dokumen-
tace pro vydání stavebního povolení) a PDPS (projektové doku-
mentace pro provádění stavby), včetně výkazu výměr, rozpočtů 
a autorského dozoru veřejné zakázky: „III/29923 Choustníkovo 
Hradiště“.

Projektové dokumentace budou obsahovat zejména 
tyto objekty:

pro Královéhradecký kraj
• Silnice III/29923
• Odvodnění komunikace

pro Obec Choustníkovo Hradiště
• Chodníky
• Kanalizace
• Veřejné osvětlení

Investicí obce bude rekonstrukce stávajícího chodníku a vybu-
dování nového chodníku (viz obrázek). Touto akcí chceme zvýšit 
bezpečnost na výše uvedené silnici. Přechod pro chodce je nyní 
v plánu před domem č. p. 92. Souběžně s chodníkem bude i rekon-
strukce veřejného osvětlení. Kanalizace pod touto silnicí je v hava-
rijním stavu a bude také kompletně zrekonstruována. Kanalizace 
bude řešena jako kombinovaná. To znamená, že bude sloužit pro 
svod dešťové vody z komunikace a přilehlých nemovitostí, a bude 
také odvádět předčištěné odpadní vody z domácích čističek. Do 
kanalizace budou vpuštěny pouze kolaudované domovní čističky. 
Žádné jiné možnosti nepřicházejí v úvahu!

Více informací ohledně této plánované investiční akce Vám 
sdělíme na veřejném projednávání, které je naplánováno na stře-
du 16. 6. 2021 od 17:00 v kulturním sále č. p. 79.

Ing. Jan Vogl

Rekonstrukce Kohoutovské ulice 
 – silnice III/29923
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Péči o památky v Královéhradeckém kraji 
podporují místní akční skupiny

Při obnově památek v Královéhradeckém kraji hrají důležitou roli místní akční skupiny (MAS). 
Díky společnostem zaměřeným na rozvoj venkova se podařilo v regionu podpořit péči o památkové objekty bezmála 32 miliony korun. 
Tyto dotační peníze od roku 2008 umožnily realizaci desítek projektů, mezi nimiž jsou například opravy hradů, zámků nebo kostelů.

V Podkrkonoší vstaly z popela „východočeské Pompeje“, jak se přezdívá hradu Vízmburk. „Rekonstrukci středověké zříceniny jsme 
pomáhali nastartovat hned několika dotacemi. Podařilo se nám sehnat peníze třeba na zastřešení západní části hradu,“ prozrazuje ře-
ditel MAS Království – Jestřebí hory Jan Balcar. Jeho bratr Jaroslav dokonce ručil vlastním domem, aby získal úvěr na další část obnovy 
státní památky. Aktuálně se pracuje na velkém hradním 3D modelu, nové expozici a dalších novinkách.

Bezmála čtrnáct milionů korun získal na renovaci památek Broumovský výběžek. V regionu se tak podařilo opravit faru, kašnu, 
kostelní varhany, hřbitovní zeď nebo zámek v Dolním Adršpachu. „Nejvíce peněz jde aktuálně do rekonstrukce barokního kostela v Heř-
mánkovicích, jedná se o více než devítimilionový projekt,“ říká manažerka MAS Broumovsko+ Dominika Sedláčková. MAS Stolové hory 
zprostředkovala částku převyšující pět milionů korun na obnovu fasády kostela a hřbitovní zdi v Bezděkově nad Metují. Díky tomu jsou 
v bezpečí předškoláci, kteří před realizací projektu kolem bortící se zdi museli procházet. Na opravě historického kuželníku v Ratibořicích 
se podílela MAS Mezi Úpou a Metují, která také sehnala peníze na záchranu zvoničky, kaplí nebo dalších sakrálních staveb.

Pod třímilionovým projektem „Dědictví našich předků“ jsou podepsané hned čtyři MAS – Hradecký venkov, Společná CIDLINA, 
Podchlumí a Zálabí. V rámci projektu se mimo jiné podařilo zachránit několik kostelů, byly také vybudovány stálé i putovní expozice. 
Zmiňované organizace podpořily péči o památky i samostatně, Společná CIDLINA se například podílela na obnově chlumeckých varhan 
a židovského hřbitova v Novém Bydžově.

Probíhající stavební a restaurátorské úpravy Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou nesou výrazný podpis Sdružení SPLAV. 
„Kromě toho bychom v rámci Programu rozvoje venkova rádi podpořili opravu opláštění pevnosti Hanička nebo obnovu hřbitovní zdi 
u kostela v Orlickém Záhoří,“ poodhaluje další plány vedoucí manažerka Sdružení SPLAV Kateřina Holmová. Hned 22 projektů v oblasti 
kulturní a památkové péče by se neobešlo bez podpory MAS NAD ORLICÍ. V Podorlickém skanzenu v Krňovicích mají například oprave-
nou roubenou školu, v Bělči znovu klape vodní mlýn.

Revitalizace prostoru valu a lipové aleje v areálu zámku v No-
vém Městě nad Metují by nemohla být realizována bez výrazného 
přičinění MAS POHODA venkova, která rovněž podpořila obnovu 
zvoniček, restaurování památníků či obnovu opočenského kostela. 
MAS Krkonoše podporuje péči o památky v rámci spolupráce s ji-
nými spolky, mohlo by se tak zablýskat na lepší časy zchátralému 
zámku v Rudníku.

Hodně památek se v regionu dalo do pořádku, ale další na svou 
šanci ještě čekají. Důležité je vědět, že místní akční skupiny budou 
mít možnost na tyto projekty čerpat finanční podporu z fondů Ev-
ropské unie i v novém programovém období 2021 ‑ 2027.

Petr Záliš, MAS Království – Jestřebí hory

Obecní noviny – zpátky v čase
Chcete se podívat, co se v naší obci dělo posledních 25 let 
a jak se vyvíjely obecní noviny (dříve Hradišťský zpravodaj)? 
Na internetových stránkách obce můžete, díky paní sekretářce 
Petře Makovské, prolistovat noviny a zpravodaje zpětně až do 
roku 1996. Možná tam naleznete zajímavé informace, nebo si 
s nostalgií alespoň připomenete některé dávno zapomenuté 
události…

Blanka Seidlová

Kulturní sál č. p. 79
Obec nabízí možnost pronajmutí prostor v kulturním 

domě č.p. 79. Pokud hledáte místo pro oslavu narozenin, 

svatby, školení, srazu nebo prostě jen k příjemnému pose-

zení s přáteli, na které nemáte doma dostatečné prostory, 

můžete se obrátit na sekretářku OÚ a domluvit si konkrétní 

volný termín. Pronájem za celý sál s vybavenou kuchyňkou 

je 360,– Kč na den. K dispozici je cca 45 míst k sezení, 

a kromě dostatku kuchyňského vybavení jsou k dispozici 

dvě ledničky, mikrovlnná trouba i sporák. Samozřejmostí je 

pánská i dámská toaleta. V zimním období je sál vytopen.
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Zprávy z mateřské školy

Výlet na Ferdinandov
‑ návrat nejprve předškoláků do školky.

Jak jsme se stěhovali.

Už se vrátily i malé děti.

tancujeme…Hrajeme si na doktorky…

. . . a taky po obědě  
spinkáme.

Máme jaro, ptáčci už hnízdí a my vyrábíme. malujeme. . .
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Zahájení provozu nové mateřské školy

Přestože jsme si s dětmi v náhradních prostorách už zvykli 
a společně si to zde užili, nemohli jsme se dočkat stěhování. Pro 
nás dospělé byla velká výzva vybírat do nové školky barvu výmal-
by, nábytek, podlahy, koberce a mnoho dalšího. Každá jsme měla 
nějakou představu o tom, jak bychom chtěly třídy vybavit, a přes-
tože se na výběru veškerého vybavení a zařízení podílelo osm žen, 
nakonec jsme se shodly a výsledek předčil mé očekávání. :‑)

1. března jsme z nařízení vlády museli naší mateřskou školu 
uzavřít. Paní učitelka Jolanka zahájila s dětmi předškolního věku 
distanční výuku, díky které se děti pravidelně scházely a mohly 
se tak nadále připravovat na vstup do základní školy. Děti si tuto 
formu výuky užívaly a těšily se, že uvidí kamarády alespoň přes 
kameru. Ostatní personál mateřské školy pomáhal na rekonstru-
ované školce s úklidem a přípravami na blížící se stěhováním. 
12. dubna se do školky vrátily děti s povinným předškolním vzdělá-
váním a týden probíhala výuka v náhradních prostorách obecního 
domu. V pondělí 19. dubna jsme mohli konečně přivítat děti v naší 
krásné nové školce, a to díky dobrovolným hasičům a všem, kteří 
se o víkendu do stěhování zapojili. Ráno se děti rozloučily s ná-
hradními prostory a hurá do těch nových. Bylo hezké pozorovat, 
jak jsou děti natěšené a plné očekávání. Po příchodu do školky 

na ně čekalo dětské šampaňské, balónky a zábava mohla začít. 
Děti prozkoumávaly nové vybavení, hračky a bylo vidět, jak jsou 
šťastné! 26. dubna se do školky mohly vrátit už i naše nejmenší 
děti a začal opět běžný provoz. Pro malé děti byl návrat po tak 
dlouhé době trochu náročnější, ale brzy si nové prostory zamilo-
valy. Ve třídě mají hračky a pomůcky, které již znají z náhradních 
prostor, ale čekaly tu na ně i spousty nových, například domeček, 
ve kterém si hrají každý den. Úžasné jsou velké prostory, které 
třída nabízí, a tak máme spoustu místa na pohybové aktivity. Děti 
také rády zpívají s klavírem, nebo samy hrají na různé hudební 
nástroje. Práce učitelky je pestrá, každý den mi přináší něco nové-
ho a já jsem vděčná za příležitost pracovat právě v této mateřské 
škole. Nejen díky krásným prostorám, ale hlavně proto, že jsme 
skvělý tým!

Bohužel není v současné době možné otevřít školku pro ve-
řejnost, ale brzy se můžete těšit na nové webové stránky, kde 
budete moci nahlédnout pomocí virtuální prohlídky do tříd. Vnitřní 
prostory jsou dokončené a teď náš čeká práce na zahradě. Děti se 
mají rozhodně na co těšit!

Bc. Petra Derdová

Tak jsme se dočkali a můžeme začít zase trochu „žít“. Areál 
za poštou přes zimu doznal dalších změn a věřte, že jen a jen 
ke změnám lepším. Přežili jsme nápor těch, kteří se snažili naši 
aktivitu podkopat, a nakonec jsme se dostali k sobě tak blízko, 
že brigáda na úklid byla zcela v režii jen těch mladých. Určitě 
nejsou tak špatní, jak se někdy zdá. Vzpomeňme si na to, když 
jsme byli mladí my.

Tímto chci pozvat všechny, kteří si chtějí užít sportu a re-
laxace nebo se jen tak pokochat příjemným prostředím, aby 
se do areálu vydali a užili si hezkých chvil, ať na hrazdě, či na 
lavičce nebo jen tak v trávě… Byla dokončena fasáda na klu-
bovnách a i tím se zlepšil vzhled celého areálu. Dále je možné, 
tak jako v minulých letech, pronajmout si za „mrzký“ peníz 
celý objekt nebo jen jeho část. Kdo má zájem, neváhejte, ka-
lendář akcí se určitě rychle začne plnit. Info o pronájmu na tel. 
733  573  887. Stále platí to, že je třeba udržovat pořádek, což 
většině problém nedělá a ti ostatní se stále jen lepší.

Za obec, správce areálu Hudok Jiří

Hřiště za starou poštou Rybářská sezóna začala
1. května odstartovala nová rybářská sezóna. Na zahájení se 

sešli všichni členové kroužku a společně jsme prožili pěkný den. Ta-
haly se krásné úlovky, které se obratem vracely zpět do vody podle 
pravidla ‑ první ryba se vždycky pouští!

Postupně na rybnících vytváříme nové zázemí, abyste zde našli 
opravdu příjemné místo k odpočinku. Novinkou je sportovní rybolov 
na spodním rybníku „chyť a pusť“, kde si chceme vychovat krásné 
ryby pro lepší zážitek z chytání.

Rád bych poděkoval také našim spoluobčanům, za darované žele-
zo. Za utržené peníze budeme moci zase o trochu vylepšit prostředí 
kolem rybníků a nakoupit pár kousků krásných ryb.

Pro letošní rok máme prozatím 15 členů a každý nový člen je 
vítán. V případě zájmu volejte na tel.: 732  778  850.

Za rybářský kroužek Daniel Pavlis
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Výcviky, kurzy, školení, 
odborná způsobilost a smlouva
Každý hasič, ať dobrovolný nebo profesionální musí projít základ-

ním výcvikem. Profesionálové jezdí na několik týdnů na základní kurz, 
kde získají veškeré znalosti k výkonu povolání.

U nás, u dobrovolných je to trochu jinak. Aby se z člověka stal 
dobrovolný hasič, který bude jezdit k výjezdům, tak musí hlavně chtít. 
Když splní první podmínku, je na nejlepší cestě začít trávit spoustu 
volného času pomoci ostatním, udržovat techniku, školit se, účastnit 
se výcviků a mít stále v hlavě tu myšlenku, že může kdykoliv přijít 
výjezd a totálně vám i vaší rodině během vteřiny změnit plány.

Cesta k prvnímu výjezdu netrvá týden. Je potřeba získat nějaký 
ten přehled o výstroji, výzbroji a celkově takové základy, aby velitel 
mohl říct, že už si vás dokáže u zásahu představit. Pak už chybí jen 
zdravotní prohlídka, smlouva se zřizovatelem a může se jet.

Když se osvědčíte čeká vás první odborný kurz. Nositel dýchací 
techniky. Kurz trvá dva dny a probíhá v Hasičské škole v Bílých Poli-
čanech. Jakmile máte kurz za sebou můžete při požáru poprvé zažít 
jaké to je vzít si na záda několik kilogramů vážící přístroj, nasadit 
masku a zjistit, že toho vlastně moc nevidíte a jediné co slyšíte je 
vaše srdce a váš dech.

Další kurz může být třeba na obsluhu motorové pily. Ten trvá 
66 hodin a provádí se u akreditované společnosti. Řezání u hasičů 
je jiné než doma. Z 90% se odstraňují popadané a různě napnuté 
stromy, které proti vám vyletí ani nevíte jak.

Jestliže je vaše jednotka předurčená na dopravní nehody, musíte 
mít vybavení a k vybavení odbornou způsobilost, takže další kurz 
a tentokrát na vyprošťovací zařízení.

Pokud vlastníte řidičák sk. „C“ může se z vás stát strojník. Kurz 
trvá také 16 hodin a provádí se ve školících zařízeních. Strojník veze 
družstvo na místo zásahu a stará se o techniku.

Vedle řidiče sedí velitel a ten samozřejmě musí mít také kurz. 
Ten trvá také 40 hodin a tam se vám snaží do hlavy nalít taktiku 
při zdolávaní mimořádné události a také legislativní záležitosti. Velitel 
u události nezodpovídá jen za provedení zásahu, ale také za celou 
jednotku.

Během roku vás pak čekají školení a výcviky. Někdy je to otrava 
a jindy zážitek.

Takže když to shrneme. Hasičem, který jezdí na výjezdy se může 
stát teoreticky každý, kdo splní věkovou hranici, projde lékařskou pro-
hlídkou a bude mít odbornou způsobilost.

Ale to nejdůležitější musí mít jinde. Musí chtít, musí obětovat svo-
je soukromí a svůj čas. Ale hlavně musí mít na správném místě ♥.

A za to všechno se mu dostane přijetí ve skvělé partě šikovných 
kamarádů, kteří vás nikdy nenechají ve štychu.

VÝSTROJ HASIČE

Ke každému zásahu musí být hasič ustrojen do zásahového oble-
ku. Někdo se zvládá kompletně převléknout v šatně, jíní to dohánějí 
cestou k události.

Co všechno budeme mít na sobě při vystoupení z CAS ovlivňuje 
také druh zásahu.

Jestliže se jede na požár, oblékáme se do „plné“, to znamená 
zásahový oblek, obuv, přilba, nomexová kukla, rukavice a jako bonus 
dýchací přístroj, svítilnu, vysílačku a opasek.

Na spadané stromy je to podobné, jen bez dýchacího přístroje 
a opasku. Místo rukavic na požáry bereme rukavice na technické zá-
sahy a reflexní vestu.

Naše jednotka používá zásahové obleky Vochoc GoodPro FR2, 
přilby Kalisz Volcan, zásahovou obuv Haix Fire flash a rukavice značky 
Holík.

Ale to nejdůležitější si vozíme z domu na sobě.
Protože když pojedete na zásah bez ponožek, nebo spodního prá-

dla, tak na to jen tak nezapomenete.
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ČINNOST JEDNOTKY, ZDOKONALENÍ VÝBAVY 
A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI

At už Covid doba je jaká je, nebudu více toto téma rozvádět, ně-
koho to zasáhlo tak, nebo jinak, nic méně i v tuto dobu jsme aktivní, 
protože nás jako složky IZS potřebujete, jak v případech zabezpeče-
ní, tak v případě nouze nebo jiných mimořádných událostech, např 
spojené s nákazou ptačí chřipky, čerpání zatopených sklepů atd. Byli 
jsme rozděleni na čtyři družstva v početním tvaru 3+1, aby se elimi-
noval styk pro případ nákazy a nedošlo k neakceschopnosti jednotky.

Letošním rokem 2021 byla naše jednotka už cca u 9 mimořád-
ných události, jak na žádost zřizovatele (obec), tak i na žádost KOPIS 
(operační důstojník HZS Kraje).

Další krok pro naší jednotku je zařazení v plošném plánování po-
krytí HZS kraje o třídu VÝŠ, díky vybavenosti technikou a agregací, 
tak akceschopnosti a obětavosti k vykonávané službě našich členů.

Nicméně nezahálíme a dál zdokonalujeme naši techniku a vyba-
vení, díky Obci Choustníkovo Hradiště, tím bych jim chtěl poděkovat. 
Další poděkování patří f. Rýcholka, Malus a Zemní práce Martin Sieger 
za výbornou spolupráci a f. Rýcholka za pořízení výstražných světel, 
pro zvýšení naší bezpečnosti.

A plán do budoucna, když nám to situace dovolí, dovybavit jed-
notku AED (externí automatizovaný defibrilátor), proškolit všechny 
členy zdravotnickým kurzem, abychom vám v případě potřeby mohli 
pomoci, obměnit dosluhující zásahové obleky, vystavět novou Hasi-
čárnu se školící místností.

Dále děkuji celému SDH Choustníkovo Hradiště, za podporu 
a také celé členské základně JSDH Choustníkovo Hradiště za oběta-
vost a vstřícnost v téhle nelehké době a být KU POMOCI.

Za JSDH Ch.H. Petr Hloušek

Po téměř roční pauze se znovu začínáme rozběhávat
V říjnu minulého roku jsme odběhli poslední soutěž a téměř současně nám vládní opatření 

zakázala znovu trénovat. Letos jsme tedy přišli o celou zimní přípravu, i jarní začala později.
Trénovat s jistými omezeními již můžeme, soutěže bohužel stále chybí. To, co jsme vždy 

považovali za nejlepší trénink, nemůžeme v přípravě na blížící se postupové soutěže využít.
Okresní odborná rada mládeže připravuje okresní kolo, do kterého z běžného počtu šesti 

disciplín, máme letos zařazeny disciplíny pouze tři, a to požární útok, štafetu dvojic a štafetu 
4x60. Byl zrušen závod požární všestrannosti, který se běhá na podzim, štafeta CTIF a útok 
CTIF. Pro organizátory disciplíny, které jsou nejnáročnější na počty rozhodčích, což byl důvod 
jejich vyřazení ze soutěže, pro nás disciplíny, ve kterých se nám hodně daří a většinou rozhodly 
o našem vítězství v posledních letech. Stejným způsobem bude zmenšen počet disciplín i na 
kole krajském. Až na mistrovství republiky se poběží disciplíny všechny. Aby to bylo ještě o něco komplikovanější pro postupujícího, mezi 
krajským kolem a republikovým je pouhý jeden týden na trénink.

Nebudeme ale předbíhat, naše sebevědomí je ztrátou našich nejlepších disciplín poněkud pošramoceno a neodvažujeme se ani odhad-
nout, s jakým výsledkem se letos budeme muset spokojit.

V rámci příprav jsme se pustili také do oprav a renovace překážek, ve volných chvílích tedy brousíme, natíráme, sváříme. I touto cestou 
bychom moc chtěli poděkovat Stanislavu Němcovi z pily Heřmanice, který nám prkna na překážky věnoval jako sponzorský dar.

Jistě jste postřehli na facebooku ve skupině „Občané Choustníkova Hradiště“ nebo máte v přátelích SDH Choustníkovo Hradiště, že pod 
taktovkou jednoho z našich dorostenců vás motivujeme ke zlepšování fyzičky. Vždy dvě děti bez ohledu na věk a pohlaví předvádí několik 
cviků (cca 8), vždy 25 vteřin je prováděn cvik, 10 vteřin následuje pauza. Můžeme vám všem slíbit, pokud každý den budete cvičit s nimi, 
velmi brzy se dostaví výsledky a třeba schody zvládnete podstatně lehčeji a bez zadýchání :‑).

V září se k nám připojilo pár nových členů, mladších. Už se blížíme k počtu, abychom mohli znovu nastupovat do soutěží i v této kate-
gorii, ale pořád bychom potřebovali nějakou posilu. A to i v ostatních kategoriích – starších, dorostu dívky i chlapce. Kdo má chuť se k nám 
přidat, bude vítán. Pravidelný trénink máme ve čtvrtek od 16 hod. do 18 hod., nutné je respektovat samozřejmě v danou dobu platná 
opatření, nyní to je čestné prohlášení o antigenním testu ne starším 72 hodin, příp. PCR test ne starší týden, prodělaný covid (pozitivní test 
před max. 90 dny). Těšíme se na vás.

Jan Říha
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Nastalo jaro a příznivé okolnosti přispěly k tomu, že jsme se my 
děvčata mohla zase dát dohromady, sejít se, popovídat a hlavně 
něco podniknout. Datum schůzky připadlo na příznačné a symbo-
lické datum 30. dubna. Protože jsme svátek čarodějnic nemohly 
oslavit tak jak se sluší a patří, přivítaly jsme náhradní program.

ZDOBENÍ MÁJKY. Sraz byl v 16.30 hod v parčíku u Šporka, 
kde už ležela skácená krásná bříza a my měly za úkol ji ozdobit. 
Protože jsme již sehraná parta, práce probíhala hladce. Pavlínka 
přinesla z domu obruč, totiž ráfek z kola, Hanka zase různobarev-
né pentle. Větve z túje nám již předem připravil pracovník obce, 
děvčata obruč obalily větvičkami, ovázaly mašlemi, krepovými stu-
hami a bylo hotovo. Pak jsme sledovaly vztyčení májky a zřejmě 
dobře fandily, protože tentokrát se to podařilo na první pokus.

ZKRÁŠLENÍ OBCE. Poté jsme se přesunuly k další bohulibé 
činnosti, což mělo být osázení betonových truhlíků podél silnice 
vedoucí středem obce.

Na faře již bylo vše připraveno, sazenice muškátů, afrikánů 
i substrát zajistila naše šikovná členka Marta, kolečko s nářadím 
„přijelo“ z blízkého Qualtu. Jsme všechny zkušené zahradnice, tak-
že práce šla pěkně od ruky.

Na závěr jsme se sesedly před farou, abychom se zaslouženě 
občerstvily a přitom popovídaly o tom, co podnikneme dalšího. 

Tak tedy:
• Výroční členská schůze se bude konat 22. května 2021 

v Obecním domě č. 79. Doufáme, že se nás sejde všech 
16 členek, tentokrát bohužel již bez paní Macháčkové. 
(V době vydání ON již proběhlo)

• Brigáda na úklid hřbitova proběhne v červnu ve spolu-
práci s OÚ, který poskytne techniku.

• Burza se bude konat v sobotu 26. června 2021 od 7.00 hod 
na hřišti. Přijďte se podívat, co se všechno prodává, jak 
jdou na odbyt „staré krámy“. Bude výborné občerstvení: 
polévka, obložené chleby, domácí koláče, káva, nealko atd.

• Víkendový pobyt v Praze – červenec 2021, vhodný pro 
rodiny s dětmi. Program: v sobotu celodenní pobyt v ob-
rovském vodním parku Aquapalace, v neděli poznávání his-
torické Prahy.

Za ČSŽ Marie Rausová

Konečně zase spolu!

Svaz žen v Choustníkově Hradišti pořádá

B U R Z U
„Poklady z kůlny, ze sklepa a z půdy

dne 26. června 2021 od 7.00 hod na hřišti
Přijďte se podívat, přineste nepotřebné věci!

BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ:
polévka, obložené chleby, domácí koláče, káva, nealko, atd…

Srdečně zveme!

Svaz žen Choustníkovo Hradiště spolu s obcí Choustníkovo 
Hradiště pořádá

V červenci 2021 (datum bude upřesněno)

VÍKENDOVÝ POBYT V PRAZE
PROGRAM:

sobota celodenní pobyt ve vodním parku Aqapalace,
v neděli poznávání historické Prahy: Vyšehrad, Pražský hrad, atd.
Doprava vlakem tam i zpět. Jízdenky na vlak i ubytování bude 

zajištěno, Záloha 100 Kč. 
Přihlášky: M. Blažková tel. 737 982 103
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Cestou tisíců vězňů z nacistických lágrů Sovích hor – 2. část
ZMATEK A LIKVIDACE VĚZŇŮ
Prošel někdy někdo z vás čtyřikrát za sebou dvacet kilometrů každý den? Zkuste si to. Většina lidí 

dnes řekne „to nedokážu“. Přidejte si hlad, žízeň, mráz a bití. Ale zpět k našim vězňům. V Choustníkově 
Hradišti nocovali na dvou místech. Na statku Rýcholka – když vyjdete cestou ze hřbitova směrem do 
obce, po levé straně je to první odbočující silnice vlevo. U této odbočky byl také po válce nalezen hrob 
s jednou obětí pochodu smrti. Druhá kolona vězňů nocovala v pivovaře, ten ještě dnes stojí, i když už 
jen jeho zbytky a výstavní přední stěna. Na obou místech nocovali tisíce vězňů, prakticky jen vsedě 
či ve stoje, a to dvakrát. Proč dvakrát? V pondělí 19. února je stráže hnali po noclehu do Jaroměře 
k vagónování na Flossenbürg. Ale to K. H. Frank, velitel SS a policie v protektorátu, zakázal. Byli tedy 
vráceni a hnáni v úterý 20. února opět zpět do Trutnova, po druhém noclehu v Choustníkově Hradi-
šti. Mimochodem 36 stráží SS, jak píše historik Štrait, bylo ubytováno v hotelu Špork a dvou dalších 
hostincích.

Jak jsme se přesvědčili letos 20. února, cesta vězňů je vroubena hroby obětí. A jejich příběhy. Ze 
hřbitova, od hrobu 145 obětí, projdete kolem odbočky na Rýcholku s bývalým hrobem 1 oběti (dnes je 
v hrobu na hřbitově), pak dále obcí kolem pivovaru. Poté kolem odbočky na tzv. Grunt a cestou kolem 
Kocbeřského potoka nedaleko čísla 158. V obou místech nastalo vraždění vězňů. SS stráže vyzvali ty, 
kdo jsou nemocní a slabí, aby vystoupili s tím, že je povezou na povozech. Pak je u lesa nemilosrdně 
povraždili. Povozy pak byly mrtvoly dovezeny dále k místu jejich zahrabání. O převozu vězňů k popravě 
i pohřbení vypovědělo mnoho svědků, zaslechli i jejich střílení. Lesní cestou podél potoka dojdete do 
místa po pravé straně silnice z Choustníkova Hradiště, které je dnes označeno ze silnice viditelnou ze-
lenou informační tabulí. Zde se nacházely dva hromadné hroby, s 98 obětmi – i ty jsou dnes pohřbeny 
na hřbitově.

VRAŽDĚNÍ U KOCBEŘE A HAJNICE
Vraždění pokračovalo u Kocbeře a dále, němečtí civilisté pomáhali a nemilosrdně vraceli k popravě i jednotlivé uprchlé vězně. Došli jsme 

naší cestou k dalšímu místu bývalého hrobu obětí pochodu smrti. Nachází se za Kocbeří, na odbočce vlevo k tzv. samotě „U Berana“. I dnes 
zdejší naučná stezka tento název udává. Prošli jsme kolem pomníku a hrobu rudoarmějce, jak udává nápis seržanta Rudé armády Tomašova, 
padl 9. května 1945. Necelých 100 metrů za ním po cestě vlevo se nachází pomník s nápisem uvádějícím 19 obětí pochodu smrti z února 1945. 
Dnes jsou spolu s dalšími 3 obětmi z jednotlivých dvou hrobů v okolí Kocbeře a 24 obětmi ze čtyř hrobů u Výšinky všechny pohřbeny v hro-
madném hrobu na hřbitově v Choustníkově Hradišti.

Počítejte se mnou – 98 obětí pohřbených u silnice, 1 u odbočky na Rýcholku, 19 a další tři za Kocbeří, 24 u Výšinky. Celkem 10 hrobů a 145 
mrtvých za necelé dva dny. Ale to nestačilo. Další tři hroby byly v poválečné exhumaci nalezeny u Stříteže, Nového Rokytníku a Humburků. 
Z nich bylo 34 obětí pohřbeno v hromadném hrobě na hřbitově v Hajnici, 6 obětí na hřbitově v Trutnově. Umíme si to vůbec dnes my, žijící 
v dostatku a v míru desítky let, vůbec představit? Netřeba dodávat, že vraždění vězňů, i když nedosahovalo rozměrů hromadného střílení 
v okolí Choustníkova Hradiště, nastalo už dříve po cestě pochodu smrti. Jen v Trutnově po noclehu v závodu AEG (mnozí zachytí jméno dneš-
ního známého výrobce elektroniky) bylo zahrabáno do škváry 14 mrtvých vězňů se zastřelenou Polkou.

DEJME JIM JMÉNA
Jak bylo řečeno v úvodu, máme dnes mnoho možností. Zaslechli jste už možná o verfikaci jmen válečných obětí, jak z řad padlých rudoar-

mějců a dalších spojeneckých vojáků nebo právě u vězňů na pochodech smrti. Uvědomme si, že oni všichni tady nikoho nemají. Byli většinou 
zdaleka a co ještě častěji – jsou bezejmenní. Nevíme kdo a odkud skončil svůj život u nás, v našem bezprostředním okolí, kousek od našich 
dnešních domovů. Po válce probíhaly řízené exhumace. V Choustníkově Hradišti to bylo 21.–22. 9. 1945 a v okolí Hajnice 30.–31. 8. 1945. Proto 

vše přesně víme, kde byly hroby nalezeny a kolik v nich bylo obětí. Jak byly oběti zavražděny ‑ ve velké většině to bylo násilnou 
smrtí, lebka nesla známky proražení a průstřelu, těla, či zbytky těl, známky podvýživy a vysílení. Vypověděli o tom také 

desítky svědků a poválečná pečlivá vyšetřování.
Dejme těm, co můžeme poznat, jména a dejme o nich vědět k nim domů, že zde zemřeli.

Milena Městecká, autorka knihy Evropa v agonii pochodů smrti

Pomník u bývalého hrobu KocbeřeHřbitov Hajnice - hrob 34 obětí
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY V ONLINE PROSTŘEDÍ 

 
  Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy 
podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto 
případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží 
navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční 
prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá? 
 

VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM  
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ 

 
  Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako 
WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu. 
Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové 
údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne, 
následně si převede jeho peníze na jiný účet.  
 
Policie v tomto případě radí a doporučuje: 
 
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé 

informace 
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší 

banky. 
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel 

nečekaně 
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí 
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte si 

jejich požadavek 
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace 

formou emailových či SMS zpráv  
 
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 

 
PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“ 

  V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví 
pod záminkou společné budoucnosti.  Snaží se zkontaktovat osobu (oběť) přes různé 
komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google 
překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu, bývá 
slib společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. 
Když získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného 
místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem, kde jsou přítomny 
mezinárodní síly, apod. Podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, 
námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na misi, mají 
ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, 
kdo jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, 
případně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje příslib společné budoucnosti 
se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším varovným 
momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků.  
 
Policie v tomto případě radí a doporučuje: 
 
• BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte 

žádné finanční prostředky 
• VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na situaci 

bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací 
 
 
PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY 
OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM 
ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158! 
 
 
 
 
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 

Nabídka služeb
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vek, schodišť, fasád a dlažeb. Dále pak obnovu písma zlatem, stříbrem nebo 
různé barvení dle přání.

Tuto činnost, na niž mám řádné živnostenské oprávnění, provádím již 
24 let a to po velké části naší republiky. Za tuto dobu jsem vyčistil ke vší spo-
kojenosti celou řadu pomníků, křížů, hrobů, zvoniček a jiných staveb.

Očista se provádí speciální chemikálií na odstranění šedých nánosů pra-
chu, mechů a lišejníků a po té vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 250 
barů s průtokem 1300 l/hod. Obnova písma se provádí plátkovým zlatem 
(23,75 kar), stříbrem nebo hliníkem. Dále písmo podle přání i černím.

• Ceny:

• Kříž (výška cca 3 m) ‑ cena cca 2 000,‑ Kč.

• Menší křížky ‑ cena cca 500,‑ Kč.

• Zvoničky (výška 4 ‑5 m) ‑  cena cca 4 000,‑ Kč

• Pomníky padlých a ostatní dle eventuálních fotografií zaslaných na 
mou emailovou adresu (většinou od 500 do 3 000,‑ Kč).

• Obnova litinových křížů (očista kamene, litiny + nátěr základ a vrchní 
+ zlacení nebo stříbření Krista + deska s nápisem) cena cca 3 600,‑ až 
7 000,‑ Kč.

Nejsem plátce DPH. 
V ceně je již započteno jízdné.

Petr Vnuk
tel.: 604  873  466
Email petr.vnuk@gmail.com
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Zase jsme ranní ptáčata. V osm se sprchujeme a za chvilku je 
snídaně. Naposled přebalujeme bagáž a vše co budeme potřebovat na 
cestu, si dáváme do příručních tašek. Nenašel jsem dlouhé kalhoty, ale 
to mě bude trochu vadit až po příletu do Čech. Babu přichází přesně ve 
smluvených 11. 30 a vede nás pár uličkami ke svému vozu.

Na letišti jsme za půl hodinky, ještě darujeme Babuovi pár věcí, 
které nebudeme tahat domů. Poslední společné fotky, krosny na záda 
a už mu máváme z letištní haly.

„Do Nairobi nikdo neletí, jen my dva“, hlásí Vašek po krátkém prů-
zkumu. Přesně v 16 hodin nastupujeme do našeho letadla a děj se vůle 
boží. Usedáme těsně za pilotní kabinu a spolu s námi asi 20 cestujících. 
Vrtule, která se roztáčí těsně vedle mého okénka, mě nedodá vůbec 
žádný pocit bezpečí. Než se stačím ještě více bát, jsme ve vzduchu. 
Zanzibarské letiště i celý ostrov se začíná vzdalovat. Je to k nevíře, ale 
tak malé letadlo a jak krásně letíme, zatím žádné turbulence. Asi za 
hodinku přistáváme hladce na známém letišti Mombasa.

Všichni naši spolucestující opouštějí letadlo, my sedíme a čekáme 
na pokračování letu. Asi po dvou minutách přibíhá po ploše zaměst-
nankyně letiště a hlásí Mr. Dušek a Mr. Rosa musí do celního prostoru 
pro keňská víza.

To nás teda nenapadlo, vyřízení trvá dost dlouho. Nedůvěřivý cel-
ník si nás párkrát fotí, asi chce ty dva fousáče na památku. To už 
slečna, co se o nás stará, znervózňuje a celou cestu k letadlu nás žene 
jak nadmutý ovce.

Do letadla nastupujeme jako poslední, zatím co nás celníci lustro-
vali, letadlo se naplnilo do posledního místa. Naštěstí nám drží naše 
dvě sedadla u vrtule.

Cesta Mombasa ‑ Nairobi bez větších problémů, za další hodinu 
a půl přistáváme na letišti Jomo Kenyatta v Nairobi. „Tak to nám vyšlo, 
kamaráde“ říká Vašek a máme oba radost z hladkého průběhu cesty. 
Průzkum letiště nám zabírá pár minut. Hledáme něco k snědku, na 
začátku letiště je restaurace s vnitřním i venkovním posezením. Usedá-
me ven ke stolečku a krosny ukládáme jen metr od nás, kde je máme 
pořád na očích. Nemáme Keňské šilinky, naštěstí je vedle restaurace 
směnárna a je po problému. „Noste na stůl“, celý den jsme nejedli, 
naposledy snídani na Zanzibaru. Venda objevuje na jídelníčku Africkou 
specialitu „ugali“, bez toho, že ho ochutná, nechce odletět. Mně uspo-
kojuje normální stejk, a za pár minut nám nic neschází. Do notýsku 
zapisuji poznatek č. 4: V Nairobi stydne jídlo rychleji než na Zanzibaru!

Popíjíme kávu, hodnotíme naší výpravu a pomocí SMS připravuje-
me naše drahé, zítra nás máte konečně doma.

Čas do odletu našeho letadla utekl jako voda a přesně na čas 
opouštíme Afriku. Cesta probíhá v pořádku. Už za světla přistáváme 

v Istanbulu a bez problémů přesedáme na poslední letadlo. V Praze 
jsme na čas, okolo třinácté hodiny.

Čechy jsou zasněžené, po cestě závěje, to je přechod z toho tep-
la – brrr! Do Prahy pro nás přijel Vaškův společník Jára, který nás 
v pořádku dopravuje do Dvora Králové n. L. V kovárně u Vágnerů je 
velké vítání a loučení.

Loučím se s Vaškem „tak co kamaráde, pojedeme spolu ještě ně-
kdy do Afriky?“

Když dopisuji tyto řádky, máme pár měsíců za sebou úspěšný cha-
ritativní koncert PEOPLE FOR AFRICA „aneb nasajem s masajem“, na 
kterém se nám s našimi nejbližšími a partou dobrých přátel podařilo 
vybrat na vstupném a občerstvení 2000 USD a 28 kg školních potřeb. 
Dodrželi jsme část slibu Meshackovi, že se pokusíme pomoci otevřít 
a vybavit školu v Mto Wa Mbu.

Letenky máme v kapse, a už za měsíc dodržíme druhou část slibu. 
Naložíme do krosen pastelky, tužky, vodovky, a do Afriky se spolu rádi 
vracíme.

Poslední úryvek z knihy „Tanzánie V zemi Masajů“,  
J. Rosa a V. Dušek

V zemi Masajů (cesta domů)

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?
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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.

Poplatky Pošta Partner 
Choustníkovo 

Hradiště
PRACOVNÍ DOBA

PO ‑ PÁ

7:30 ‑ 11:00

12:00 ‑ 15:00

tel.: 499 423 116

NABÍZÍME MNOHO 

DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB.

SKO/TO SKO/TO SKO/TO

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.

K ulturní, sportovní a společenské akce pro rok 2021
 » 26. června Burza použitého zboží Sportovní hřiště
 » 10. července Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » červenec Výlet Praha (Aquapalase) Praha
 » 7. srpna  Otevřený den obce  Obec 
 » 28. srpna Konvička – hasičské závody Sportovní hřiště
 » 29. srpna Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
 » srpen  Výlet na Kunětickou horu Kunětická hora
 » 4. září  Nohejbalový turnaj  Sportovní hřiště
 » 11. září  Pietní shromáždění u Pomníku obětí Hřbitov
 » 11. září  Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » 18. září  PosvíceníS  portovní hřiště
 » 25. září  Burza použitého zboží Sportovní hřiště
 » 1. října  Ples seniorů  Sál Vlčkovice
 » 1.-3. října Sbírka Diakonie Broumov Kulturní sál č. p. 79
 » 21. října  Výlet Kudowa-Zdrój  Polsko
 » 6. listopadu Výlov rybníka  Rybníky Grunt
 » 28. listopadu Rozsvícení vánočního stromečku Náves
 » 4. prosince Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. Kříže
 » 12. prosince Oslava jubilantů  Kulturní sál č. p. 79
 » 24. prosince Vánoční setkání pod stromečkem Náves
 » 26. prosince Vánoční turnaj v ping-pongu Kulturní sál č. p. 79

K jednotlivým akcím budou vždy před konáním doplněny podrobnější 
informace, které budou zveřejněny na obecní vývěsce.
Možnost změny termínu akce.

Pracovní doba OÚ
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.

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

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

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 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.


