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ˇ
OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

již jsme v adventním čase. V čase pohody, klidu a rozjímání. 

Vánoce by měly být odpočinkové a lenošivé. Vím, že plno věcí se 

ještě snažíme na poslední chvíli dodělat, ale ruku na srdce, když 

to nebude – stane se něco?

Přeji Vám klidné a pokojné vánoční svátky, abyste se celá 

rodina sešla u štědrovečerní tabule, mohli pohlédnout do roz-

zářených dětských očí nad vánočním stromečkem. Do nového 

roku Vám přeji hlavně ZDRAVÍ! V této době toto slovo nabývá 

na významu a není to jen to klasické klišé.

Budu se těšit, že se v příštím roce opět shledáme na spole-

čenské akci v naší obci. 

Ing. Jan Vogl
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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 na-
leznete na internetových stránkách obce, nebo si jej můžete vyzved-
nout 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

Cena vodného  
a za svoz komunálního odpadu
Na zastupitelstvu obce bylo schváleno vodné pro rok 2022 ve 

výši 25,‑ Kč/m3 včetně DPH. Cena vychází z plánovaného hospo-
dářského výsledku pro letošní rok. Doufáme, že i v nadcházejících 
letech budeme schopni podobnou cenu udržet. Částka za svoz 
komunálního odpadu zůstává také stejná, tj. 640,‑ Kč za osobu. 
Tady se však do budoucna nevyhneme navýšení poplatku z důvo-
dů zvyšování nákladů a vlivem uměle navýšené ceny za skládko-
vání odpadu.  

Ing. Jan Vogl 

Z jednání Rady obce
 29. září 2021

• Rada obce schválila aktualizaci smlouvy o pronájmu s paní 

Drškovou a zveřejnění záměru k pronájmu pozemku o vý-

měře cca 16 m2.  

• Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši 13.000,‑ Kč 

pro podporu obcí postižených tornádem.

• Rada obce schválila finanční dar ve výši 10.000,‑ Kč pro 

Diakonii ČCE, se sídlem nábřeží Benešovo 1067, 544 01 

Dvůr Králové n. L., IČO: 43462162.

• Rada obce schválila finanční dar ve výši 1.380,‑ Kč pro spo-

lek Další šance z. s., se sídlem Náměstí republiky 101, 544 

01 Dvůr Králové n. L., IČO: 22873163.

• Rada obce schválila dar pro cyklisty z obce Choustníkovo 

Hradiště. Dar bude poskytnut formou materiálu nebo pro-

placením faktur za opravu a udržování cyklistické dráhy.

3. listopadu 2021
• Rada obce schválila zvýšení počtu zaměstnanců obce  

o jedno pracovní místo na pozici uklízeče veřejných pro-

stranství s úvazkem 40 hodin týdně, na dobu neurčitou.

• Rada obce schválila dodatek č. 1 se společností PFF – sta-

vební společnost s.r.o., Verdek 19, 54401 Dvůr Králové n. L. 

při stavební akci „Oprava stodoly u č.p. 79“ dle smlouvy 

podepsané 30. 8. 2021.

• Rada obce schválila smlouvu o odstraňování, využívání  

a přepravě odpadů se společností Technické služby města 

Dvora Králové n. L., se sídlem Seifertova 2936, 544 01 Dvůr 

Králové n. L. Plnění služeb v oblasti nakládání s odpady 

bude od 1. 1. 2022.

• Rada obce schválila dar pro Spolek pro Dvorek, z.s. se síd-

lem v Žirči 160, Dvůr Králové n. L., ve výši 3.000,‑ Kč.

• Rada obce schválila nákup vodárenského materiálu na běž-

né opravy na obecním vodovodu.

• Rada obce schválila rozpočtového opatření č. 3/2021.

Ing. Jan Vogl

Portál GObec
Vážení spoluobčané, snažíme se modernizovat a nabízet vám 

nové služby. Proto na stránkách obce www.choustnikovohradiste.cz 
naleznete novou aplikaci GObec, která je na úvodní stránce ve 
spodní liště. Jedná se o mapový prohlížeč, ve kterém si můžete 
upravovat vrstvy kladu mapových listů. Naleznete zde zakreslené 
místní komunikace, veškeré inženýrské sítě, hlavní výkres územní-
ho plánu, veřejné osvětlení, záplavové území v naší obci a hlavně 
také přístup do katastru nemovitostí. Doufám, že využijete mož-
nost nahlédnout do tohoto mapového portálu a naleznete zde, co 
hledáte.  

Ing. Jan Vogl 

Portál GObec 
Vážení spoluobčané, snažíme se modernizovat a nabízet vám nové služby. Proto na stránkách 
obce www.choustnikovohradiste.cz naleznete novou aplikaci GObec, která je na úvodní 
stránce ve spodní liště. Jedná se o mapový prohlížeč, ve kterém si můžete upravovat vrstvy 
kladu mapových listů. Naleznete zde zakreslené místní komunikace, veškeré inženýrské sítě, 
hlavní výkres územního plánu, veřejné osvětlení, záplavové území v naší obci a hlavně také 
přístup do katastru nemovitostí. Doufám, že využijete možnost nahlédnout do tohoto 
mapového portálu a naleznete zde, co hledáte.   

Ing. Jan Vogl  
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Realizované akce za rok 2021
Prioritou letošního roku bylo dokončení rekonstrukce mateřské 

školy. Jak se podařilo obléci mateřskou školu do nového kabátu, 
jste se mohli přesvědčit na „Dni otevřené obce“. Pro děti ve školce 
jsme ještě nechali vybudovat dopravní hřiště, kopeček na bobová-
ní a pro rodiče či návštěvníky zubní ordinace nové parkoviště. Vše 
ještě doplnila výsadba stromů.

Byla zadána projektová dokumentace pro vyhotovení projektu 
na multifunkční hřiště ve sportovním areálu. Obec získala stavební 
povolení na opravu veřejného osvětlení podél silnice I/37. Byla 
započata oprava stodoly za budovou kulturního sálu č. p. 79. Na 
jaře bude dokončena střecha a fasáda budovy. Na opravu dvou 
mostních objektů u parku a u rybníků se v prvním kole výběrového 
řízení nikdo nepřihlásil, ale v druhém kole se nám povedlo vysou-
těžit dodavatele prací. S opravou by se mělo začít na jaře 2022. 
Demolici budovy na st. p. č. 26 se podařilo vysoutěžit a bude pro-
bíhat během zimního období.

Kus práce byl odveden ve sportovním areálu. Na klubovně VSK 
a SDH byla opravena fasáda a budově byl obnoven dřívější histo-
rický ráz. Lodní kontejnery se obložily dřevem, aby korespondova-
ly se sousedící chatkou. V zadní části sportovního areálu byl posta-
ven krásný dřevěný most, který nyní vévodí celé cyklistické dráze. 

V letošním roce bylo vysázeno 28 nových stromů a cca 40 
keřů.  Dále pokračovaly ořezy dřevin podél cest a lokální opravy 
místních komunikací. Ve vodohospodářské činnosti jsme se zamě-
řili na opravy vodovodních armatur a vodních zdrojů, především na 
jímání pod Kocbeřemi. Obec nadále využívá možnosti zaměstnávat 
pracovníka ve veřejné zeleni, jehož plat je dotován z Evropské unie 
přes pracovní úřad.  

Ing. Jan Vogl 

Pomoc od obce a JSDH
V této covidové době nabízí obec a jednotka sboru dobro-

volných hasičů (JSDH) občanům obce pomoc. Nabízí přede-
vším zajištění nákupů a vyzvednutí léků na e‑recept od lékaře. 

POSTUP:
Telefonicky informujte o svých potřebách, předání zboží 

bude probíhat bez přímého kontaktu osob. 
Rozvoz je ZDARMA.

TELEFONNÍ KONTAKT:
starosta    Ing. Vogl Jan   

    mob. 724 525 035
místostarosta   Šmíd Zbyněk  

    mob. 603 271 833
velitel hasičů (JSDH)  Hloušek Petr  

    mob. 731 023 179

Poděkování vedení obce
Již třetí sezónu ve sportovním areálu buduje několik lidí 

z obce, včetně přespolních, cyklistický okruh pro veřejnost. 
Jedná se o členy cyklistického oddílu TJ Jiskra Jaroměř, kde 
je jedna třetina členů z naší obce. Po loňském roce, kdy byl 
vybudován v zadní části areálu výjezd a vedle něho schody, 
jsme letos za finančního přispění obce vybudovali lávku, aby se 
trať mohla křížit a byla tedy zajímavější. Tímto se podařilo zase 
rozšířit využití sportovního areálu v naší obci. Z této lávky je 
i pěkný výhled směrem na kostel.  

Miloš Potocký

SENIORKY A SENIOŘI, 
POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci  
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,  
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

N 
E 
B 
O 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

Pokud potřebujete v těchto otázkách poradit, můžete kontaktovat Bc. Marcelu Šafaříkovou, 
která je sociální pracovnicí – kurátorkou sociálního odd. MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
tel.: 499 318 299, 731 630 416  

 

 

Pokud to situace dovolí, můžete se na koledníky v naší obci 
těšit ve středu 5. ledna  2022 v odpoledních hodinách. Stejně 
jako v předešlých letech to budou děti z místní logopedické 
školy.

Tříkrálová sbírka 2022,
se bude na Královédvorsku konat  

od 1. ‑ 16. ledna 2022.

SENIORKY A SENIOŘI 
POZOR!
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Vánoční přání
Také se na konci roku pozastavujete nad tím, jak ten letošní rok zase rychle utekl? 

Jenomže ono těch posledních pár let uteklo stejně rychle a další roky to asi nebude lepší. 
Když je člověk aktivní, čas mu zkrátka utíká rychleji než by si přál, a k tomu všechny ty 
technologie, které čas tak neskutečně zrychlují… Pamatujete časy, kdy v podstatě jediná 
komunikace na dálku, pro obyčejné smrtelníky, bylo psaní dopisů? Dopisů – tím myslím 
papír, tužka, obálka, známka, pošta a nekonečně dlouhé čekání na odpověď… Čas se tááák 
neskutečně táhl!

Vím, že pro některé je konec roku spíše o stresu a shonu než o pohodě a klidu, ale 
pojďme se alespoň pokusit na chvíli  zpomalit čas, hodit starosti za hlavu a užít si těch několik 
posledních dní v roce s těmi, co jsou našim srdcím nejbližší.

Přejeme vám všem poklidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Za redakční radu ON Blanka Seidlová

Vítání nových občánků
Letošní poslední vítání nových občánků Choustníkova Hradiště – Aleška K. a Filípka D. – proběhlo v pátek 5. listopadu v kulturním sále 

budovy čp. 79. Nejprve všechny přítomné potěšily svým milým vystoupením děti z místní MŠ pod vedením p. učitelky Jolany. Pro tentokrát 
úvodní slovo pronesl pan  místostarosta Zbyněk Šmíd. Poté se rodiče našich nových občánků podepsali do Pamětní knihy a obdrželi finanční 
i věcný dar od obce. Dále následovalo společné focení kolem kolíbky s novým občánkem a poděkování všem za účast a s přáním krásně pro-
žitých chvil jsme se rozloučili.

Za OÚ Pavlína Potocká

Rozsvícení vánočního stromečku
„Čertí brána otevřená, čertím klíčem odemčená…“ zahajovaly děti 

z naší MŠ
rozsvícení vánočního stromečku svým vystoupením, které celý týden 

pilně nacvičovaly a předvedly první adventní neděli 28. listopadu 2021 
na návsi. Po jejich milém vystoupení následovalo odpočítávání rozsvícení 
vánočního stromečku za velké podpory všech přihlížejících. Na příchod 
Mikuláše a jeho družinu netrpělivě čekali všichni přítomní. Některé děti 
vyhlížely Mikuláše z prolézaček nebo zavěšeni na lanové pyramidě, jiné 
se tiskly v náručí svých rodičů a strachy ani nedutaly. A pak to začalo…  
Z dálky se ozvaly velké rány a během chvíle se to hemžilo čerty. Dorazil 
i Mikuláš s andělem s obrovskou nadílkou, pro kterou si přišla spousta 
dětí, malých i velkých. Ale nebylo to zadarmo! Bylo zapotřebí představit 
se Mikulášovi, zazpívat písničku nebo přednést básničku. Tam, kde to 
strach nedovolil, přimhouřil Mikuláš i anděl oči a také obdaroval. Pro 
tento rok připravila 70 balíčků p. Pochobradská a do každého věnovala 
jako sponzorský dar mandarinku. Moc děkujeme. Velké poděkování pa-
tří i Radku Čelišovi, který se postaral o ozvučení a zpříjemnění nadílky 
vánočními koledami. Děkuji také všem ostatním nejmenovaným, kteří se 
na této akci podíleli.

Chtěla bych vám všem popřát krásné a klidné Vánoce, pevné zdraví, 
hodně lásky a rodinné pohody a vzpomeňte i na ty, kteří už tady s námi 
nejsou.

 Pavlína Potocká
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Zprávy z mateřské školy

S divadlem ve školce můžeme probrat i téma „co zvířátka v lese  
v zimě“ a je to veliká legrace.

V  pátek  3.  12.  byl  čertovský  svátek.  Tento  den  se,  vážení,  školka 
v peklo promění.

První sníh. To je něco tak úžasného, a když se povede i první le-
tošní sněhulák, tak to radost nemá konce. Radují se děti i dospělí.

Naši „dvouleťáci“ na vycházce v centru obce.

Jak vyrobit ozdobu z papíru: tak to se vezmou 4 proužky bílého 
papíru, uprostřed se slepí do hvězdičky, pak se jen konce proužků 
přilepí uprostřed a je to. Jen pověsit. Naše nejmenší holčičky vám 

to rády předvedou.

Zdobení stromku na návsi.

Přejeme všem lidem v Choustníkově 
Hradišti klidný a pohodový advent, dětem 

bohatého ježíška a pro všechny krásné Vánoce 
a pevné zdraví v novém roce 2022. 
Děti a zaměstnanci Mateřské školy 

Choustníkovo Hradiště. 
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Ohlédnutí hasiče za rokem 
2021

Rok se s rokem sešel a máme tu zase Vánoce a blížící se Nový 
rok, nastala doba uzávěrek, statistik a dalších sčítání a vyhodnoco-
vání uplynulé sezony. Ať pátrám ve své paměti nebo dokumentech, 
týkajících se naší obce, vcelku mě to překvapilo.

 Je pravda, že doba Covidová, nám všem hodně zatopila a zatá-
pí, ale pro nás, jako pro Hasiče, byla hodně náročná. Z naší strany 
zvládnutá, díky našim členům, ohroženým nebezpečnou nákazou, 
ale zvládli jsme to bez úhony.  Poskytovali jsme distribuci ochran-
ných hygienických pomůcek a také možnost nákupu základních 
potravin v době nouzového stavu, abychom eliminovali možnosti 
nákazy. Dále jsme byli vyzváni mobilním týmem ZZSHK k asistenci 
na testování v místním MOTORESTU. Všechny tyto výjezdy byly 
koordinovány ve spolupráci s vedením obce Choustníkovo Hradiště. 
Tímto děkuji za výbornou spolupráci. 

Další náročné nasazení naší jednotky bylo také spojené s ná-
kazou, ale jiného typu, a to PTAČÍ CHŘIPKOU ve velkochovu slepic 
v obci Kosičky na Královéhradecku, zaměřenou na produkci vajec 
pro tuzemský trh. Tento zásah byl pro členy, kteří byli vysláni, hod-
ně fyzicky i psychicky náročný. Dál bych to raději nerozváděl. Bylo 
to náročné, jsme jen lidi.

Naše výjezdy k různým typům událostí, jak technickým pomo-
cem nebo ostatním událostem tady nebudu rozepisovat, protože 
naše činnost je rozmanitá, jak ve výjezdu, tak ve výcviku, protože 
naše rčení je, ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM.

Tímto naváži na předchozí rčení, a to na naši pravidelnou aktivi-
tu, a to je Výcvik. Pro někoho je to věc zbytečná, ale pro nás, HASI-
ČE, nepostradatelná. Scházíme se vždy v sudý pátek a prověřujeme 
naše schopnosti, jak v teoretické, tak praktické činnosti vyplývající 
z výkonu služby JPO a také kontroly vozidel a dalších agregátů.
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Poděkování

A nicméně narážím na první odstavec tohoto článku, a to že 
jsem překvapen. Týče se to požárů v naši obecní dislokaci. Za 
letošní rok jsme byli vysláni KOPISEM na jedinou událost typu PO-
ŽÁR, a to do místní drůbežárny, kde se jednalo o požár lampy, kde 
došlo k zahoření, díky poruše elektroinstalace. Spolupráce HZS 
Dvůr Králové nad Labem, JSDH Kuks, JSDH Hajnice.  Jiná událost 
tohoto typu se u nás v obci „městysu“ nestala. Tímto bych chtěl 
občanům poděkovat za zodpovědnost, důslednost a loajalitu, co se 
týče Požární ochrany. Děkuji také preventistům JSDH.

A nadlehčení, co se týče hasičů, v roce 2020 byla pro náš vo-
zový park vybudována obcí prozatímní parkovací technická budova 
a v roce 2021 započala rekonstrukce bývalé stodoly v areálu bý-
valé mateřské školy. Pro dočasné zázemí celé jednotky i SDH, aby 
nemusela fungovat v provizoriu jako do roku 2019 v garážích pod 
obecním úřadem. Máme 21. století a teplo, teplá voda, sociální 
zařízení a další věci pro žití je základ. 

Plán na rok 2022 je dostavba rekonstrukce bývalé stodoly pro 
činnost JSDH, doškolení všech členů JSDH na dýchací techniku, za-
školení všech členů zdravotnickým kurzem od ZZS a mít rozšíření 
na AED (automatizovaný externí defibrilátor), obměna výjezdových 
obleků a přileb které jsou cca 15leté, navázat spolupráci s okolními 
JSDH a okolními firmami ohledně PO, zvýšení kategorizace jednot-
ky z JPO V na JPO III a spoustu dalších plánů, ale vše nejde hned 
a každá situace má svůj vývoj.

Na řadu přichází poděkování, které patří našemu zřizovateli 
a to obci Choustníkovo Hradiště ve vedení starostou Ing. Janem 
Voglem, radě obce a zastupitelstvu, za jejich vstřícnost, vyhovění 
našich požadavků, ať se to zdá některým občanům zbytečné, ale 
pro nás členy zařazené v IZS potřebné. Další poděkování patří na-
šim členům JSDH i SDH. Tato práce co odvádíte je o dobrovolnosti, 
abychom fungovali skvěle, je zapotřebí pracovité členy s určitou 
nutností odříkání svých všedních potřeb a takových lidí si vážím 
a velké poděkování patří právě vám. Na řadu díku přichází ženy 
a celé rodiny našich členů, díky vám za trpělivost a ochotu s námi 
být, nemáte to s námi jednoduché a za to vám patří právě vel-
ké „DÍK“. A nesmím zapomenout na poděkování místním spolkům 
a podnikatelům za spolupráci a sponzoring.

A na závěr vám přeji krásné Vánoce a do nového roku hlavně 
zdraví a štěstí. 

Hasiči Choustníkovo Hradiště, Petr Hloušek

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v letošním roce podpořili. 

Sponzorům, protože i v této nejisté době jsou ochotní podporovat místní SDH. 

Také všem, kteří chodí na akce námi pořádané. Letos jsme bohužel nemohli uspořádat hasičský ples ani summer party, za to 

jsme ve spolupráci s obcí vymysleli a uskutečnili vydařený obecní den. Jsme rádi, že vás naše akce baví, protože bez návštěvníků 

by nemělo smysl tvořit danou aktivitu.

Ne všude na vesnicích mají to štěstí, aby pro občany parta nadšených “bláznů” vytvářela tolik aktivit. A proto musím poděkovat 

všem členům SDH za ochotu vyměnit svůj volný čas za práci na přípravách, na akcích a také na úklidu, protože naše “zábava” ne-

začíná a nekončí samotnou dobou trvání akce. Jsou to někdy i dny příprav a dny úklidu. Také za to, že jsou ochotni zvednout zadek 

a něco vytvořit, něco co vás všechny dokáže pobavit.

Ještě bych chtěl poděkovat jménem celého SDH Jirkovi Hudokovi za veškerou odvedenou práci na hřišti. Opravdu si toho moc 

vážíme.

Díky také obecnímu úřadu, Honzovi, radě a zastupitelům za veškerou pomoc. Bez vaší podpory by to tak dobře nešlo.

Za SDH Jan Seneta
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Posvícení 2021
Posvícení = každoročně poslední větší kulturní akce v obci. Díky 

práci a obětavosti členů SDH je každým rokem větší radost tuto akci 
pořádat. Poslední dva roky jsme se s doprovodným programem za-
měřili na mladší ročníky a jsme rádi, že vás to s námi tak baví. Díky 
vám všem, kteří na posvícení chodíte. A že vás není málo. Je to pro 
nás signál že to děláme dobře, že vám chutná a že se bavíte. Nicmé-
ně nápadům ze strany občanů se nebráníme a rádi si poslechneme 
nebo přečteme vaše nápady, co by šlo ještě vylepšit. 

Byli jsme, jsme a budeme skvělý tým. Druhá hasičská rodina, 
bez které by byla v této vesnici docela nuda, nemyslíte?

Ke konci roku bych všem členům SDH a občanům do nového 
roku rád popřál hodně zdraví, ať vám vyjde vše, co si přejete. Pevně 
věřím, že se příští rok zase společně potkáme na akcích pořádaných 
SDH. Bavte se, užívejte a ŽIJTE, nic víc už nebude. 

Za SDH Jan Seneta

Požáry adventních věnců
Přiblížil se advent, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna 

rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, 
čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů 
rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. 

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1354 požárů, z toho 259 v domácnostech a obytných domech. A počty požárů od adventních 
věnců se v posledních letech množí. Příčina je velmi prostá. Na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. 
Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních 
svátků k  požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť 
a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.

Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:
• Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl být vyroben z  vysoce hořlavého 

materiálu – např. pilin, hoblin apod. Například loni se na trhu objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice ne-
bezpečné, byly totiž vyrobeny ze suchých  dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud 
pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.

• Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy 
prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho).

• Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní 
nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této sou-
vislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném 
případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

• Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko zá-
clon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

• Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
• Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.
• Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
• Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhas-

něte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón 
a hořící svíčka mezitím způsobila požár. 

Co dělat v případě požáru?
 Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvido-

vat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými 
prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické pří-
stroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně 
se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí 
linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut.

Hasiči Choustníkovo Hradiště, Petr Hloušek
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V minulém čísle jsme slibovali nabitý program, bohužel závěr 
sezóny nám opět pokazila opatření v souvislosti s covid‑19. 

V polovině září jsme se zúčastnili závodu požární všestrannosti 
v Libňatově, který považujeme za trénink na okresní ZPV. Na start 
se postavila dvě naše družstva starších, pouze tříčlenné „áčko“ 
ve složení Anička, František a Kuba, pro které to byl poslední zá-
vod v kategorii starších, na okrese je čekala již kategorie dorostu. 
I když standardní hlídka má členů pět, takže museli vždy dva zá-
vodníci plnit úkoly za ty chybějící, byli úžasní a jejich výsledkem 
bylo stříbro. „Béčko“ bylo čtyřčlenné (Viktorka, Rozárka, Martin 
a Vojta) a byla to sestava, kterou jsme plánovali doplnit o Elišku 
a tak je vyslat na okresní ZPV. A plán to byl dobrý, v Libňatově to 
vyšlo na pěkné páté místo.

Další víkend jsme soutěžili v sobotu i v neděli. Sobotní útoky 
v Libřicích jsme absolvovali ve dvou kategoriích, starší a muži, ve 
starších navíc ještě se štafetou dvojic. Útoky se nepovedly ani ve 
starších, kde jsme teda čekali zase nějaký pěkný povedený útok, 
tak tentokrát to stačilo pouze na 7. místo, ve štafetě 2. místo, cel-
kem bramborová medaile. Výsledek mužů nebyl zajímavý vůbec, 
ale platný pokus a určitě lepší čas jak vloni :). Ale abych nás ne-
podceňovala, v kategorii mužů za nás běželi kromě Honzy na stroji 
stejní borci jako ve starších s převahou děvčat proti chlapcům.  

Nedělní šedesátky, ač v okrese Hradec Králové, tak byly v režii 
okresu Trutnov. My s Horním Lánovem jsme si podělili všechna 
první místa. V mladších chlapcích nám to na bednu nestačilo, ale 
Pája i Mareček zvládli vylepšit svůj dosavadní osobák. V mladších 
dívkách zlato pobrala úplně suverénně naše Viktorka. Ve starších 

dívkách se do desítky prodrala Anička (4. místo) a Rozárka (10. 
místo). Tato kategorie byla hodně vyvážená, rozdíly byly minimální, 
takže i ostatní děvčata měla velmi krásné časy. Ve starších chlap-
cích pro Hradiště opět zlato získal František, Martin byl 5. 

Okresní ZPV – po několika letech opět zastoupení v kategorii 
mladších a pěkné 9. místo. Na úplné nováčky je to parádní výsle-
dek a těším se na jarní část. Ve starších jsme opakovali výsledek 
z Libňatova a 5. místo. 

Nedělní kategorie dorostu byla pro nás hodně nabitá, velká 
část starších se nám totiž přesunula do této kategorie. Ve střed-
ních dorostencích František vyhrál, 4. místo obsadil Martin a 5. 
místo Kuba. Ve starších dorostencích Dominik byl 3. Ve středních 
dorostenkách Anička vyhrála, Rozárka získala 3. místo. Také velmi 
pěkné výsledky s příslibem do jarní části. 

Po přesunu do hal jsme stihli s dorostenci pouze Jabloneckou 
halu – stovky. Tady se vedlo Dominikovi, který si odvážel stříbro.

Dál věříme, že všechno musí jednou skončit, tak i covid a my 
se vrátíme zase do tempa, ve kterém jsme byli před dvěma lety. 

Snad ten nový rok 2022 ten covidový konec přinese. My vám 
všem i za „naše“ děti přejeme, ať se vám daří, potkává vás samé 
štěstí, hodně zdraví a lásky. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. 

Šárka Víšková a Jan Říha

Dominik a jeho stříbno v Jablonci

Libřice šedesátky

ZPV Libňatov a naše A hlídka

ZPV Libňatov a B hlídka podává hlášení rozhodčímu

Libřice útoky - nástup

Co se dělo u nás, u mladých hasičů
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Hradišťské ženy
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Musíme konstatovat, že letos jsme si užily společenského ži-

vota dosyta.    
    Zopakovaly jsme si výlet do Krkonoš, kde jsme znovu excelo-

valy s nacvičenými scénkami autorské dvojice Vopálková‑Potocká, 
které jsou každý rok jiné a originální. Ze všeho nejvíce nás baví 
módní přehlídky, na kterých předvádíme modely posbírané od na-
šich babiček, tetiček, ba i sousedek.

KULTURA
Žijeme také kulturně, k čemuž nás povzbudil finanční dar od 

obce na kulturní vyžití, za který děkujeme.  Zhlédly jsme předsta-
vení Zdeňka Izera „Na plný cooule“. Byl to sice lehčí žánr, ale sr-
dečně jsme se zasmály a zapomněly na každodenní starosti. Účast 
jsme nabídly i ostatním občanům. Stejně tak se chystáme do Ja-
roměře na Vánoční koncert přeložený z minulého roku a doufáme, 
že nám do té doby vláda neutáhne ještě více společenské otěže. 
Velmi jsme se těšily na krajské setkání žen v HK “U Švagerků“, kde 
jsme měly mimo jiné předvést svoje modely před širokým publi-
kem, ale akce bohužel byla zrušena z důvodu zpřísnění opatření.

HALLOWEEN
V říjnu nastal čas na dlabání dýní. Uvědomujeme si, že tento svá-

tek připutoval z Ameriky a není náš, ale přesto neodoláme a znovu se 
do dýní pustíme. Co s nimi, když se už urodily? A to někdy tak velké, že 
jsme je musely vyřezávat přímo na místě, kde vyrostly. 2. listopadu na 
Svátek zesnulých jsme je rozmístily podél silnice na návsi a před bránu 
hřbitova a světlo v nich jsme obnovovaly. Svíčky byly zakoupeny také 

z daru obce, zbytek máme schovaný na příští rok. Chystaly 
jsme se dýně uklidit, ale někdo byl rychlejší. Rády bychom 

poděkovaly neznámému dobrodinci, který omšelé dýně, 
poničené vlivem počasí, poho-

tově a včas uklidil.

POSVÍCENÍ
Jako ostatně všichni, i my máme rády dobré jídlo, zvláště v příjem-

né společnosti. V sobotu 13. listopadu se nás několik vydalo  i s part-
nery na oběd do Vlčkovic, abychom podpořily místní hasiče, kteří po-
řádali Svatomartinské posvícení. Přiznáváme upřímně také důvod, že 
nemusíme doma vařit. Byla klasika – pečená kachna se zelím i s kned-
líkem, k tomu pivko, moc jsme si všichni pochutnali. Vlčkovické hasiče 
podporujeme častěji, připomínám účast na “pečení chleba v peci“.

Aby toho nebylo málo, brzy nato jsme naplánovaly výlet do Velké 
Jesenice na Jakubův dvůr. Je to citlivě zrestaurovaný historický statek 
se zachováním atmosféry místa. Je tu penzion, restaurace, koňský 
areál, výstavka starých zemědělských strojů. Tentokrát byla pečená 
husa s lokšemi, prostě delikatesa. Doporučujeme navštívit. Jako zpes-
tření nedělního odpoledne jsme si v rámci zdravotní procházky v Kuk-
su prohlédly trhy a pokračovaly pak pěšky domů do Hradiště.

PLÁNUJEME
Na sobotu 11. prosince pozveme všechny členky svazu na vánoční 

posezení s občerstvením, které ostatně pořádáme každoročně.
V pátek 17. prosince pojedeme do Jaroměře na vánoční koncert, 

na nějž zveme i naše spoluobčany, plakátky  s podrobnými informa-
cemi budou vyvěšeny.

Na tomto místě chceme poděkovat vedení obce za dar, který jsme 
obdržely na podporu činnosti našeho svazu a který využíváme na kul-
turní vyžití.

Na závěr bychom chtěly našim čtenářům popřát pokojné a po-
žehnané Vánoce, v novém roce  2022 to nejdůležitější ‑ ZDRAVÍ.

Za místní Svaz žen Marie Rausová
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Dřevořezby
Mnozí jste si jistě všimli nového přírůstku v podobě volavky na 

potoku. Každý rok naši obec navštíví dřevořezbáři a vyřežou nám 
krásné sochy. Letos na akci „Otevřený den obce“ byla vyřezána 
volavka popelavá a vodník. Vodník je umístěn na rybníku v Gruntě, 
volavka uhnízdila na potoku pod návsí. 

Ing. Jan Vogl 

Pro milovníky bílé stopy
V loňském roce se díky velké sněhové nadílce povedlo zrea-

lizovat projekt na úpravu běžeckých tratí v okolí Dvora Králové 
a zprovoznit Běžkařský areál u Safari parku. Ten se skládal z vel-
kého (předního) okruhu dlouhého 410 m, který se nacházel na 
velkém parkovišti a z malého (zadního) okruhu o délce 320 m, 
který se nacházel před vjezdem do Safari kempu. Oba okruhy 
byly propojené a upravené jak na klasiku, tak na bruslení. 

Pokud bude v letošním roce počasí přát stejně jako loni, 
znovu se tento Běžkařský areál otevře široké veřejnosti. Svou 
nenáročnosti jsou tratě vhodné i pro začátečníky či rodiny s dět-
mi a jejich nespornou výhodou je pak večerní osvětlení. Na běž-
ky si tak můžete „odskočit“ třeba večer po práci. V plánu jsou 
také 4 běžkařské trasy: ze Dvora Králové do Bílé Třemešné, na 
„Hrubasy“ a dál do Choustníkova Hradiště, z Výšinky do Dvora 
Králové a ze Zálesí k Dubenci. Přesný plánek těchto tratí se při-
pravuje a k dispozici bude na www.kralovedvorsko.cz

Všechny aktivity týkající se výstavby a úpravy těchto tratí 
zastřešuje Spolek pro Dvorek, z.s. a naše obec se rozhodla na 
tento projekt přispět částkou 3.000,‑ Kč. Teď už jen stačí doufat 
v bohatou sněhovou nadílku a vyrazit na běžky…

Pro ON Blanka Seidlová

Rybářský kroužek
Stejně jako v minulých letech jsme se i letos snažili udržovat pro-

stranství kolem rybníků tak, aby zde bylo nejen příjemné místo pro 
chytání ryb, ale také místo vhodné k procházce a odpočinku. I díky 
přispění obce jsme mohli navést krásné ryby, což jistě ocenili místní 
rybáři a k dispozici již máme také pramici, která se bude hodit napří-
klad k likvidaci spadlých větví a jiných nečistot z hladiny rybníků. Kdo 
z vás na rybníky občas zavítá, určitě zaregistroval nového „strážce“, 
který teď na naše rybníky dohlíží, a věříme, že dlouho dohlížet bude. 

Děkujeme tímto naši obci i všem, kteří přiložili ruku k dílu. Pokud 
byste se chtěli přidat do našeho Rybářského kroužku, jste vítáni. Hlá-
sit se můžete na tel.: 732 778 850.

Závěrem bych všem rád popřál klidné Vánoce a vše nejlepší do 
nového roku 2022.

Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis
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Místní poplatky pro rok 2022
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 2022
Stav vodoměrů budou hlásit občané.

ŘÍJEN:
Polovina místního poplatku za 
odpady 320 Kč/osoba
LISTOPAD:
Vodné 2 pol. roku 2022
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

Poplatky Pošta Partner 
Choustníkovo Hradiště

SKO/TO SKO/TO SKO/TO

Leden 13 27

Únor 10 24

Březen 10 24

Duben 7 21

Květen 5 19

Červen 2 16 30

Červenec 14 28

Srpen 11 25

Září 8 22

Říjen 6 20

Listopad 3 17

Prosinec 1 15 29

SVOZOVÉ DNY TŘÍDĚNÉHO A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ PRO ROK 2022

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
 » 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.

Dovolená OÚ

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 2022

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 101022022
‑ Poznámka k platbě: Hujerovi, psi 2022

 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 20901022022  

‑ Poznámka k platbě: Hujerovi, odpad 2022

B) PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA POŠTĚ  
 PARTNER II

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

E‑BOX
Nově jsme umístili ke schodům na obecním úřadě box na 

prázdné baterie.

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod.

11. - 12. 12. 2021 DentMode s.r.o.  Poděbradova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 491 616 464
18. - 19. 12. 2021 MUDr. Rudolf Dušánek (Stets Maksym) Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 733 734 089
24. 12. 2021  MUDr. Jiřina Klustová - Soukromá stomatolog.ordinace s.r.o. Preslova 449, DKnL, tel.: 499 622 560
25. 12. 2021  MUDr. Jiřina Klustová - Soukromá stomatolog.ordinace s.r.o. Preslova 449, DKnL, tel.: 499 622 560
26. 12. 2021  Prouzovi s.r.o. Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad Labem , tel.: 499 321 028
01. 01. 2022  MUDr. Hana Šujáková Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 621 423

Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti Dvůr Králové nad Labem

Zaměstnanci obecního úřadu budou čerpat řádnou dovole-
nou v termínu od 23.12. 2021 do 3.1.2022.

 V případě nutnosti se obracejte na: 
Ing. Jan Vogl – starosta obce tel.: 724 525 035
Zbyněk Šmíd – místostarosta obce tel.: 603 271 833

20.12. – 23.12.                 
7:30 – 11:00    12:00 – 15:00

24.12. 25.12. 26.12  Svátek

27.12. – 30.12.                 
7:30 – 11:00    12:00 – 15:00

31.12. 2021                  
 7:30 – 10:00

3.1.2022                            
7:30 – 11:00    12:00 – 15:00


