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ˇ
OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌
Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, 
v letošním roce bych vás chtěl pozvat na „Den obce“, který bude ve znamení 

historie naší obce. Naše obec má velmi pestrou a zajímavou historii. Připomeneme si 
hlavní historické milníky a bude zároveň představena publikace o Choustníkově Hradišti, 

která se začala psát již za starosty obce pana Vratislava Vopálky. Já jsem se snažil ještě 
dohledat ztracené kroniky, ale marně. 
Upřímně se velmi na tuto akci těším a doufám, že se na ni společně všichni shledáme. 

Ing. Jan Vogl 

Historie obce se vrací
Před pár lety se našla historická vlajka Sboru dobrovolných 

hasičů Choustníkova Hradiště. Našla se spolu s pamětní stu-

hou, na které je letopočet 1879–1929, což svědčí o dlouhé 

historii sboru v obci. K úplnosti chyběla pouze hasičská 

žerď. Po nějakém čase ji „někdo“ prodával a s domně-

ním, že se jedná o žerď obce Kuks ji zakoupil pán 

z Kuksu. Naši hasiči byli osloveni, jestli naše obec 

nemá zájem si předmětnou žerď odkoupit. Pro úpl-

nost praporu se stuhami je hasičská žerď, dle mého 

názoru, nutností. Na žerdi můžeme vidět pamětní ce-

dulky s věnováním, kdo všechno přispěl na vyhotove-

ní celého praporu. Např: „Gewidmet von Gustav Sweeris 

und SPRORCK PROTEKTOR“. 

Ing. Jan Vogl, foto: Ing. Ctibor Košťál 

Milí čtenáři, 
vítáme vás při čtení prvního čísla již  

4. ročníku Obecních novin Choustníkova 
Hradiště. Stejně jako v minulých letech, se 
i letos chystáme přinášet do vašich domác-
ností zajímavé informace o dění v naší obci 
i blízkém okolí. Srdečně jste zváni také na 
všechny kulturní, společenské a sportov-
ní akce, jejichž přehled naleznete na zadní 
straně novin. 

Děkujeme tímto všem, kteří svými člán-
ky pomáhají vytvářet obsah našich obecních 
novin, a všem čtenářům přejeme krásné 
jaro. 

Za ON Blanka Seidlová
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Z jednání Rady obce
8. prosince 2021

• Rada obce projednala žádost pana Burdy na prozatímní 
obnovu dodávek vody pro objekt č. p. 4. Obnova dodávek 
vody nebyla Radou schválena.

• Všestranný sportovní klub Choustníkovo Hradiště požádal 
obec o finanční podporu na kulturně-sportovní akce (no-
hejbalový turnaj) pro rok 2021. Dar ve výši 15.000 Kč byl 
Radou odsouhlasen.

• Ing. P. Kamenický požádal naši obec o mimořádné nouzové 
zásobování užitkovou vodou pro rodinný dům č. p. 33 ve 
Vlčkovicích v Podkrkonoší. Tato výpomoc byla Radou obce 
schválena za příslušnou platbu.

MUDr. J. Záplata

Plánované opravy  
a investiční akce pro rok 2022
Investiční akce – pouze s dotační podporou

• Výstavba „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu 
Choustníkova Hradiště“ 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/37 

Projektová dokumentace a studie
• Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chod-

ník středem obce ve spolupráci SSKHK
• Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící 

místností“  - DPS
• Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ - DPS
• Studie a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci 

staré školy „Bytový dům č. p. 12 - STARÁ ŠKOLA“
• Zadání projektové dokumentace na výstavbu „Multifunkč-

ního hřiště v obci “
• Projektová dokumentace na rekonstrukci mostních objektů 

M-04, P-06, P-07
• Projektová dokumentace - sportovní areál - zastřešení WC

Místní komunikace
• Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
• Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
• Oprava mostních objektů M-05 - p. p. č. 915/1 

    P-02 - p. p. č. 1194/2 
Obecní vodovod a kanalizace

• Telemetrie na vodojemech
• Oprava vodovodu a kanalizace Kozí kout

Investice 
• Nový chodník u Olfin Caru
• Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
• Dokončení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
• Mateřská školka – nové herní prvky
• Náves – nové herní prvky
• Technické a materiální vybavení JSDH

Veřejná zeleň
• Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
• Květinové záhony
• Nová výsadba na hřbitově
• Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
• Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč 

veřejných prostranství

Realizované akce za rok 2021
Priorita: 

• dokončení „Rekonstrukce mateřské školy“ 
Projektová dokumentace a studie

• Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se 
školící místností“ DUR

• Studie – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 
v Choustníkově Hradišti“

• Projektová dokumentace na novou komunikaci „STA-
ŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ DUR

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

• Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/37- 
stavební povolení

 Místní komunikace
• Výstavba nových parkovacích míst u mateřské školy
• Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci

 Obecní vodovod a kanalizace
• Oprava jímání a prameniště - „Vodní zdroj Pod Ko-

cbeřemi“

Výstavba (demolice) 
• Oprava fasády kabinek č. p. 6 na sportovním hřišti
• Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské 

zbrojnice)
• Zahájení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
• Kontejner na vybavení SDH – nové opláštění a insta-

lace dveří
• Technické a materiální vybavení JSDH
• Finanční spoluúčast na opravě krovů na kostele Pový-

šení svatého Kříže

Veřejná zeleň
• Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
• Nová výsadba u mateřské školy
• Nová výsadba u bytových domů
• Arboristická úprava zeleně na hřbitově
• Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklí-

zeč veřejných prostranství

Nová smlouva o dodávce vody  
a o odvádění předčištěných  

odpadních vod
Vážení spoluobčané, během letošního roku vás opět vy-

zveme 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 předčištěných od-
padních 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 
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SMS – informace
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám připomenout, možnost přihlásit se k odběru informačních SMS z obce. Posíláme zprávy o kultur-

ním dění, odstávkách elektrického proudu nebo omezení dodávky pitné vody. Pokud máte zájem dostávat předmětné informace, můžete 
se přihlásit k odběru zpráv na webových stránkách www.choustnikovohradiste.cz. 

 » Cílem programu je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti 
a motivovat je poskytnutím finančního příspěvku ke kastracím jimi cho-
vaných zvířat, aby se omezil nárůst opuštěných koťat a toulavých koček 
na území obce. Dalším cílem je utlumení populace toulavých koček. 

 » Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček a kocourů ve vlast-
nictví a péči občanů s místem trvalého pobytu na území obce Choustní-
kovo Hradiště. 

Pravidla pro poskytování příspěvku na kastrace koček chova-
ných v domácnosti: 

• žadatel o poskytnutí příspěvku musí mít trvalé bydliště na území obce 
Choustníkovo Hradiště

• žádost bude podána na formuláři, který je přílohou tohoto Programu
• povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vydaného veterinárním 

lékařem za provedený výkon
• žádost bude uplatněna na Obecním úřadě Choustníkovo Hradiště; 

s žadatelem se uzavře darovací smlouva o poskytnutí finančního pří-
spěvku do 15 dnů ode dne podání   žádosti

• finanční příspěvek bude vyplacen v hotovosti
• žádost lze podat do 3 měsíců od provedení zákroku 
• výše poskytovaného příspěvku je pro rok 2022 stanovena:  

  700,- Kč na kastraci kočky  
  400,- Kč na kastraci kocoura

• příspěvek v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vy-
čerpání objemu finančních prostředků, určených pro zajištění progra-
mu, nerozhodne-li Rada obce Choustníkovo Hradiště jinak

• pro rok 2022 je vyčleněna v rozpočtu obce částka 20.000, - Kč
Tento program byl schválen Radou obce Choustníkovo Hradiště dne 26. 

1. 2022 číslem usnesení 3/1/2022.

Program kastrace koček a kocourů v obci 
Choustníkovo Hradiště  
pokračuje i v tomto roce

Poděkování 
Letošní zima se na krátkou dobu, ale vydatně, 

ukázala v plné síle. Chtěl bych poděkovat za dobré 

vyhrnování sněhu a údržbu komunikací panu Drškovi. 

Ing. Jan Vogl

Bezpečnostní úpravy  
na silnici I/37  

v Choustníkově Hradišti 
Cílem a účelem této studie v daném zasta-

věném území obce je zklidnění dopravy, jedno-

dušší dopravní obslužnost a bezbariérové řešení 

míst pro přecházení s bezpečnějším dělením 

přechodu pro chodce se zvýšeným ochranným 

ostrůvkem. Pro plynulé projetí obce osobní, au-

tobusovou a nákladní dopravou byly jednotlivé 

varianty prověřeny situacemi vlečných křivek 

a součástí jsou i situace rozhledových poměrů. 

Ing. Jan Vogl 
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Zprávy z mateřské školy

Probíhá pohádkový měsíc a v něm i divadla v MŠ.  
Divadlo Pernštejni zahráli pohádku: „Jejda strašidýlka“.  

Nakonec se ukázalo, že žádné strašení nebylo. 

To oblékání, to je taková dřina - nakoukli jsme k nejmenším, 
zrovna trénovali sebeobsluhu.

Populární „andělíčci“ v čerstvém sněhu.

I my hrajeme pohádky, zde v podání nejmenších „O veliké řepě“.

Divadlo v MŠ. Pan Polehňa a jeho „Poslušná kůzlátka“.

„O kůzlátkách“ v podání starších dětí, 
které hrály pohádku pro malé kamarády.

Také tvoříme, kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme 
zde krmítka pro ptáčky.

Klouzání - letos na okolních loukách zamrzly velké louže a tak jsme trénovali - třeba tu budou jednou skvělí rychlobruslaři…
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SMISHING

Znáte už nový trik podvodníků? Citlivé údaje jako rodná 
čísla nebo přístupová hesla k bankovním službám lákají pro-
střednictvím SMS.

Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodo-
bovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy 
proto pečlivě posuzujte hlavně obsah. 

Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy 
nepřihlásili, jsou podezřelé.

SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.
Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístu-

pových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.
Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb 

po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.
Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, 

neklikejte na něj. 
Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kon-

takty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být 
opět zavádějící.

Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na 
účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech 
peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to 
také Policii ČR.

FALEŠNÉ VÝHODNÉ INVESTICE
Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá od-

mítnout? Zbystřete, je tu nový trik podvodníků.
Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu va-

šeho počítače a odcizit vaše peníze.
Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. 

V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé 
osobnosti a významné společnosti.

Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání úda-
jů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají 
za pracovníky různých investičních společností. 

Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní 
údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec 
umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě te-
lefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který 
vzdálený přístup umožnuje).

Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pa-
chateli nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. 

Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. 
Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či 
vylákání dalších finančních prostředků. 

Jak se nenechat okrást?
Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, 

koho neznáte.
Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, 

nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volají-
cích, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace 
o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na stra-
ně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené 
a renomované investiční společnosti. 

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení ce-

lebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených 
investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace po-
skytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku. 

ONLINE PODVODY 

- INFORMACE

SMISHING 
ZNÁTE NOVÝ TRIK PODVODNÍKŮ, PŘI KTERÉM 

OKRÁDAJÍ LIDI PŘES SMS. NEOTVÍREJTE BEZ UVÁŽENÍ 
ODKAZY V SMS, MŮŽE VÁS TO STÁT SPOUSTU PENĚZ. 

FALEŠNÉ VÝHODNÉ INVESTICE 
DOSTALI JSTE SUPER VÝHODNOU INVESTIČ-

NÍ NABÍDKU? ZBYSTŘETE A HLAVNĚ NIKOMU NE-
SVĚŘUJTE VLÁDU NAD SVÝM POČÍTAČEM. O SVÝCH 
PLATBÁCH SI VŽDY ROZHODUJTE SAMI.
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VISHING
Vishing nebo také podvodné navolávání patří mezi další 

triky podvodníků. Není už úplnou novinkou, ale raději si při-
pomeneme, v čem spočívá.

Pachatelé se vydávají za bankéře a policisty, oslovují oběť s le-
gendou napadení jejího účtu a vybízejí k rychlému zálohování peněz, 
včetně přesných instrukcí, kam finanční prostředky ukrýt.

Oběť je zmanipulována k převodu finančních prostředků, k výbě-
ru a vložení finančních prostředků do vkladomatu na virtuální měnu 
nebo k vyzrazení citlivých údajů a případně k umožnění vzdáleného 
přístupu do svého zařízení. 

Útočník často používá tzv. spoofing, to znamená, že telefonní čís-
lo volajícího se tváří jako regulérní telefonní číslo banky, Policie ČR 
nebo jiným důvěryhodných institucí. Podvodníci v těchto případech 
dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo.

Nezapomínejte, že banka dokáže vaše peníze ochránit sama, po-
kud zjistí podezřelou aktivitu. Nikdy proto nebude požadovat, aby 
klient prováděl jakýkoliv převod nebo aby poskytl vzdálený přístup 
do mobilního telefonu nebo počítače. 

Banka nikdy po klientovi nevyžaduje telefonicky citlivé údaje, ko-
pie dokladů a platební karty. Všechny tyto údaje už o svých klientech 
má.

V případě podezření na podvod okamžitě kontaktujte svou banku. 
Hodně pomůže, pokud se vám podaří nahrát hovor s pachatelem. 

PODVOD PŘES INZERÁT
Prodáváte zboží přes inzerát na prodejních serverech 

nebo sociálních sítích? Dejte pozor na falešné kupující. Mů-
žete přijít o peníze.

Podvodníci využívají kontaktních údajů z inzerátů, vydávají se za 
kupující a snaží se z prodejce různými způsoby manipulovat k pro-
vedení různých plateb nebo poskytnutí údajů k platební kartě apod.

Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, 
fiktivními přepravními společnostmi nebo falešným příjemcem.

Podvodná platební brána:
Cílem je nasměrovat oběť na předem připravený phishingový 

web v podobě platební brány. Pro takový web jsou často ke zvýšení 
důvěryhodnosti zneužita loga, grafika nebo názvy reálných ověře-
ných doručovacích společností nebo poskytovatelů služeb.  Příkla-
dem je smyšlená služba Bazoš-pay. 

Podvodná přepravní společnost:
Cílem je opět manipulace k zaslání peněz na účet podvodníků. 

V komunikaci často figuruje smyšlená přepravní společnost s věro-
hodnými webovými stránkami s obvyklými funkcionalitami jako sle-
dování zásilky, chat s technickou podporou apod. Fiktivní dopravce 
se snaží navodit iluzi, že jsou peníze za prodávané zboží již na cestě, 
ale je nutné vyrovnat přeplatek, nedoplatek, zaplatit kauci k uvol-
nění částky apod. Pokud prodávající manipulaci podlehne a peníze 
odešle, přicházejí pod různými záminkami další a další výzvy k dal-
ším doplatkům za dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci v tu chvíli již 
cílí na sunk cost fallacy, tedy snahu oběti dotáhnout v tomto případě 
prodej do konce, když už do něj vložil peníze.  

Podvodný příjemce: 
V těchto případech se podvodníci snaží vylákat odeslání zboží, 

které nikdy nezaplatí. Adresa pro doručení bývá často v zahraničí 
anebo na adrese, kde zboží může bezpečně převzít relativně ano-
nymní osoba (doručovací společnost u běžných zásilek neřeší, komu 
je zboží předáno).

V některých popisovaných případech figurují platby v krypto-
měnách, např. cestou legitimní platební brány, kde oběť „nakoupí“ 
krypto ve prospěch cizí peněženky nebo je oběť navedena k vytvo-
ření účtu u směnárny.

Co signalizuje pravděpodobný podvod?
Na inzerát reaguje cizinec. Není moc pravděpodobné, že si někdo ze 

zahraničí najde český inzerát s relativně běžným zbožím. 
Kupující požaduje nestandardní způsob dopravy, např. prostřednic-

tvím neznámé zahraniční přepravní společnosti, nebo vyzvednutí zá-
stupcem společnosti. 

Kupující navrhuje nestandartní způsob platby. Příkladem je zajiš-
tění jeho platby „přepravní společností“, která peníze uvolní, až bude 
složena záloha nebo bude zboží na cestě nebo platební brána, který 
vyžaduje údaje z platební karty prodávajícího.

Kupující požaduje platbu přes neznámé služby různých nebankov-
ních platebních společností nebo chce platit v kryptoměně. 

Pro připsání zaslaných peněz má být složena jednorázová platba 
ze strany prodávajícího, nebo se objeví se komplikace, které vyžadují 
zaslání platby.

Zboží má být odesláno ještě před tím, než prodávající obdrží platbu. 
Zbystřete tedy vždy, když prodej vybočuje ze standardního modelu: 

podám inzerát -> ozve se zájemce -> zaplatí -> zašlu zboží (popř. zašlu 
na dobírku). 

VISHING
VOLÁ VÁM BANKOVNÍ ÚŘEDNÍK A TVRDÍ, ŽE JE 

VÁŠ ÚČET V OHROŽENÍ, A ŽE MÁTE OKAMŽITĚ SVÉ 
PENÍZE POSLAT JINAM? ZBYSTŘETE. SKUTEČNÍ BAN-
KOVNÍ ÚŘEDNÍCI TAK NIKDY NEPOSTUPUJÍ.

PODVOD PŘES INZERÁT
PRODÁVÁTE ZBOŽÍ PŘES INTERNET? ZBYSTŘETE 

VŽDY, KDYŽ SE VÁS KUPUJÍCÍ SNAŽÍ PŘESVĚDČIT 
K NESTANDARDNÍM POSTUPŮM. NEPŘISTUPUJTE NA 
PLATBU NEDOPLATKŮ, PŘEPLATKŮ ČI KAUCÍ A NI-
KAM NEZADÁVEJTE SVÉ PLATEBNÍ ÚDAJE. KUPUJÍCÍ 
MÁ PLATIT VÁM, NE VY JEMU!  
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Vánoční svátky už jsou za námi a my jsme se 3. ledna 2022 
opět všichni sešli v naší školce.

V prvním lednovém týdnu k nám přišli na koledu Tři králové 
z místní logopedické školy. Díky sněhové nadílce jsme si mohli 
užívat zimní radovánky nejen na naší školní zahradě na „umě-
lém“ kopci, ale i při vycházkách obcí. Vyzkoušeli jsme si postavit 
sněhuláky, vyrobit ledové obrázky a vyzdobit jimi keříky na naší 
zahradě. Povídali jsme si o zvířátkách v zimě, jak se o ně stará-
me a starší děti jim do lesa zanesly nějaké ty pamlsky.

Pan Polehňa za námi přijel s pohádkou „O neposlušných 
kůzlátkách“ a tím jsme zahájili téma:

„Z pohádky do pohádky“. Děti si přinesly do školky svoje 
oblíbené pohádkové knížky a udělali jsme si z nich zajímavou 
výstavku. A děti hrály dětem, např. pohádku „O veliké řepě“, 
„Boudo, budko“ nebo „Tři prasátka“. A jak jim to šlo! 

Ani naší školce se nevyhnul covid. Musela být z důvodu 
karantény na 5 dní uzavřena, ale vše proběhlo vcelku rychle 
a doufáme, že už je to zdárně za námi. A tak jsme mohli dál 
pokračovat v našem „POHÁDKOVÁNÍ“, které zakončíme maso-
pustem a karnevalovým rejem masek před jarními prázdninami, 
které letos proběhnou od 28. 2. do 4. 3. 2022.  Děkujeme také 
panu starostovi za milý dárek – divadlo s názvem „Jejda stra-
šidýlka“. 

Naše školka se také zapojila do projektu pod záštitou FAČR 
s názvem „Škola v pohybu“, který bude probíhat 1x za měsíc 
s lektorem p. Zahálkou. Od 11. března začnou starší děti jezdit 
na plavání až do 20. května. V březnu nás ještě čeká výlet do 
Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem na Spejbla a Hu-
rvínka.

Za MŠ Pavlína Potocká

Ve středu 5. ledna 2022 vyrazily dvě party dětí v doprovo-
du paní vychovatelky do obce na tříkrálové koledování. Za zpě-
vu písně „My tři králové jdeme k vám“ navštívili malí koledníci 
místní domy, firmy a instituce. Bylo krásné pozorovat, jak mile, 
vstřícně a s úsměvem na tváři nás lidé obce vítali. Mnozí byli vel-
mi štědří, přispěli nejen penězi do tříkrálové pokladničky, ale ob-
darovali také naše koledníky mnoha sladkostmi, cukrovím a ovo-
cem. Zpět do školy jsme se tak vraceli s obrovskou taškou plnou 
dobrot, na kterých si děti pochutnávaly společně s kamarády :-).

Velké poděkování patří vám všem, občanům Choustníkova 
Hradiště, kteří jste se do Tříkrálové sbírky zapojili. Podařilo se 
nám vybrat celkem 10 704 Kč. Charita České republiky, která 
je pořadatelem sbírky, použije tento výtěžek na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům a jiným potřebným skupinám 
lidí. Věříme, že sbírka přinesla dárcům i našim koledníkům radost 
z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým znamená ob-
darovat také sebe.

Za logopedickou školu Martina Háková

Bílá Třemešná  8 21 879 Kč
Borovnice   1 1 523 Kč
Choustníkovo Hradiště 3 10 704 Kč
Dolní Brusnice  3 11 540 Kč
Dvůr Králové n. L.  55 148 172 Kč
Hajnice   4 18 863 Kč
Hřibojedy   2 6 317 Kč
Kocbeře   2 12 611 Kč

Libotov   1 6 076 Kč
Litíč   2 6 526 Kč
Mostek, okr. Trutnov 5 32 879 Kč
Nemojov   3 14 118 Kč
Třebihošť   2 14 051 Kč
Vilantice   2 7 230 Kč
Vítězná   2 3 183 Kč

OBLASTNÍ CHARITA 
DVŮR KRÁLOVÉ

404 474 KČ

Tříkrálová sbírka
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Předešlý rok výletům a cestování obecně moc nepřál. Členům míst-
ního Sboru dobrovolných hasičů se ale i přesto podařilo využít jeden pro-
dloužený víkend během krátkého podzimního rozvolnění a opět se tak 
vydat za krásami jižní Moravy. Tentokrát byla cílem malebná obec Šatov 
na Znojemsku, která je známá nejen výborným vínem – sídlí tu dokonce 
ZNOVÍN ZNOJMO, ale i Malovaným sklepem s jeho plastickými malbami 
lidového umělce Maxmilliana Appeltauera. Stejně jako do Moravské Nové 
Vsi, kterou jsme navštívili minule, jsme se i na Znojemsko vydali vlakem. 
Cesta byla tentokrát sice o trochu delší – cesta tam i zpátky nám vždy 
zabrala celý den, ale díky skvělé náladě nám příjemně utekla. 

První den nás čekala exkurze do nedalekého královského města 
Znojma. Navštívili jsme Znojemské podzemí, které patří k unikátním 
historickým památkám nejen v České republice, ale i v rámci střední 
Evropy. Měli jsme možnost si projít základní trasu z celkových 27 km 
podzemních chodeb a sklepů. Jen o kousek dál stojí Radniční věž, která 
je charakteristická svou věžičkovou střechou. Z jejího ochozu jsme měli 
výhled na celé okolí. Prý při velmi příznivé viditelnosti jsou vidět i vr-
cholky Alp. My jsme ovšem takové štěstí neměli, takže to budeme mu-
set zjistit příště. Po procházce historickým centrem města jsme zamířili 
do Znojemského městského pivovaru. Byť název může být zavádějící, 
jedná se o řemeslný pivovar, který pouze navázal na tradici vaření 
piva ve Znojmě. Výrobní prostory se sice částečně nachází v původním 
pivovaru, avšak s původním městským pivovarem, tento nemá nic spo-
lečného, jelikož původní pivovar byl odkoupen společností Heineken, 
která výrobu piva ve Znojmě následně ukončila. V řemeslném pivovaru 
nás čekala prohlídka s výkladem, kde jsme měli možnost poznat vý-
robní prostory a výrobu piva tzv. v malém měřítku. Na konci samotné 
prohlídky jsme ochutnali několik vzorků místních piv, a zároveň jsme 
měli možnost ochutnat piva v různém stupni zrání. 

Po návratu ze Znojma nás čekala řízená degustace ve Vinném skle-
pě U dvou zvířat. Jedná se o rodinné vinařství s rozmanitou nabídkou 
kvalitních vín. Majitelé se nebojí ani různých experimentů, jako je na-
příklad frizzante z odrůdy hibernal nebo vinný nápoj s názvem Cuvée 
Kesošš. Oba majitelé byli velice vstřícní a ještě dlouho po řízené části 
degustace nám odpovídali na naše zvídavé dotazy k jednotlivý vínům 
i samotnému chodu vinařství. Nakonec přišel sám Fantomas, který tak 
oba majitele vysvobodil. 

Druhý den jsme zůstali v Šatově, kde jsme šli nejprve navštívit 
Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“. Na rozdíl od toho, jak jsme zvyklí 
u nás, kdy pevnostní sruby provozují především nadšenci a dobrovol-
níci, tak u tohoto pěchotního srubu je provozovatelem Technické mu-
zeum v Brně a na prohlídkách provází voják v aktivní záloze. Jednalo 

se tak o trochu jinou prohlídku, kdy ze strany průvodce byl znát dril, 
dodržování časového režimu a poslušnost. S pěchotním srubem měla 
armáda plány i po 2. světové válce a nakonec ho využívala až do roku 
1999. My jsme při prohlídce mohli vidět zrekonstruovaný srub v takové 
podobě, v jaké byl využíván v 80. letech. Měli jsme tak možnost poznat 
další dílek z naší historie. 

Po vydatném obědě jsme se vydali poznat tajemství Sklepního la-
byrintu v Šatově, který spravuje rodina Šušlákových. Jedná se o propo-
jení několika historických šatovských sklepů. Samotný labyrint je přes 
800 m dlouhý a jeho majitelé ho stále rozšiřují. Nekopou ovšem žádné 
nové chodby, ale znovuobjevují ty staré zasypané. Po odhalení většiny 
záhad Sklepního labyrintu jsme navštívili Vinařství Ženčúchovi, kde nás 
čekala nejen další řízená degustace, ale i odborný výklad o stavbě vin-
ného sklepa, jelikož pan majitel je v tomto oboru profesionál. Vinařství 
Ženčúchovi navazuje na rodinnou tradici a vyrábí převážně bílá vína. 
I přesto, že se jedná o malé vinařství, tak degustace byla velice širo-
ká - od vín po různé domácí likéry. Pan majitel nás rád provedl celým 
vinným sklepem, který byl dlouhý zhruba 200 m a byl tvořen kombinací 
klenbových a pískovcových chodeb. Dle viditelného zájmu většiny po-
sluchačů, by nebylo žádným překvapením, kdyby se za krátkou dobu 
několik takovýchto vinných sklípků objevilo i u nás v Hradišti.

Poslední den, před odjezdem domů, část naší skupiny navštívila 
Malovaný Sklep, kterým je tato obec nejvíce známá. Malovaný sklep je 
jedinečný svými plastickými barevnými malbami lidového umělce Max-
milliana Appeltauera. Byli jsme překvapeni, co úžasného tento umělec 
zvládl vytvořit pouze za svitu svíčky a po 2. světové válce dokonce 
i bez jedné ruky. Pan Appeltauer se nechal inspirovat různými motivy 
pohádek, krajinek a dalších. Dílo bylo také ovlivněno nacismem a po-
sléze i komunismem, kdy některé malby museli být přemalovány, aby 
odpovídali komunistické propagandě. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se tohoto výletu zúčastni-
li, jakož i našim hostitelům a průvodcům. 

 Mgr. Nikola Senetová

Výlet na jižní Moravu
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Seriál cyklokrosového ježdění
Zahajovací cyklokros se uskutečnil v neděli 2. ledna 2022 

ve všesportovním areálu za velké podpory přihlížejících fa-
noušků.  Počasí nám velice přálo. Sjelo se sem celkem 21 
závodníků z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst, jako 
např. z Kutné Hory nebo Liberce.

Další cyklokrosové ježdění už probíhalo od soboty 15. led-
na vždy jednou za 14 dní. Občerstvení na tuto akci nám zajiš-
ťují ženy z místního svazu a za to jim MOC DĚKUJEME! Všichni 
si to velice pochvalují. Poděkování patří také správci areálu 
Jiřímu Hudokovi st. za zapůjčení klíčů od pergoly a zprovoz-
nění sociálek.

Pokud budete mít čas a chuť, přijďte se na nás podívat 
a zafandit při dobrém svařáčku ještě v sobotu 12. 3. a na-
posledy 26. 3. vždy od 13,30 hodin. Všichni jste velmi vítáni!

Za TJ Jiskra Jaroměř M. Potocký

LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Se starým rokem, který nám příliš nepřál, jsme se rozloučily 

tradičně jako každým rokem vánočním večírkem. Tentokrát poně-
kud slavnostněji.

Obecní místnost jsme vyměnily za vánočně vyzdobený sál 
v Motorestu.

Dopřály jsme si dobrou večeři, která byla nejen chutná, ale 
úžasná tím, že jsme ji nemusely samy vařit. Jak je zvykem, po 
večeři si předáváme navzájem dárečky. Dárky jsou drobné, vtipné 
a hlavně praktické. Letos nejvíce zabodovala vánočně zabalená 
palička česneku.

Jelikož my děvčata jsme tvorové povídaví, hlavním programem 
večírku bylo tedy povídání, vzpomínání a plánováni. Omladina ne-
vzpomínala a zahrála si šipky. Při odchodu jsme si každá odnášela 
květináč s vánočními bramboříky.

PODNIKÁNÍ V NOVÉM ROCE
Doufáme, že předpokládaná uvolnění opatření nám dovolí plně 

žít kulturně, rády bychom si letos zase zorganizovaly návštěvu 
kina, divadla apod. Jisté je, že na tyto akce jsou potřeba peníze. 
A tu přišel nápad, jak si nějaké opatřit. Využily jsme informace, že 
o sobotách 15. a 29. ledna, 26. února a poté 12. a 26. března 2022 

se konají na hřišti tréninky v cyklokrosu. Vzhledem k tomu, že na 
hřišti je vybavené zázemí, bylo by dost dobře možné nabízet sportov-
cům i přihlížejícím občerstvení. Realizace záměru byla snadná. Naše 
ženy nakoupily, uvařily vydatnou polévku, napekly koláče ke kávě 
a pro zahřátí bylo nabízeno svařené víno a čaj, máme i pivo. Je tak 
možnost a příležitost se potkávat, posedět a na lecčem se domluvit.   

První akce již proběhly, zdá se, že se slušným efektem, takže bu-
deme pokračovat. Závody se konají vždy ve 13.30 hodin, přijďte se 
podívat, zveme vás.

 PLÁNUJEME
Na dalších připravovaných obecních akcích, jako „pálení čaroděj-

nic“ nebo „dětský den“ budeme zajišťovat, tombolu a postaráme se 
o zábavu dětí.

V květnu se zúčastníme zdobení májky, vysázíme květiny do beto-
nových květináčů a do připravených nových záhonů.

Rády bychom navštívily Jarní trhy v Častolovicích.
Na závěr chceme poděkovat obci za sponzorský dar, bez kterého 

bychom nemohly některé akce pořádat.
Za místní Svaz žen Marie Rausová

Svaz žen v Choustníkově Hradišti
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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

SKO/TO SKO/TO SKO/TO

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 2022
 » 12. března Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 13. března Loutkové divadlo   Kulturní sál čp. 79
 » 26. března Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 16. duben  Velikonoční turnaj ping-pong Kulturní sál čp. 79
 » 23. duben  Úklid obce ,,DEN ZEMĚ“ Obec
 » 30. duben  Čarodějnice, stavění májky Sportovní hřiště
 »   1. května  Zahájení rybářské sezóny Rybníky Grunt
 »   7. května  SDH - Závod na 100m s překážkami Atletický stadion Jaroměř
 » 14. května  Rybolov pro kohokoliv Rybníky Grunt
 »  4. června Turnaj v nohejbale  Sportovní hřiště
 »   5. června  Dětský den  Sportovní hřiště
 » 18. června Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » 25. června  Pietní shromáždění u pomníku obětí pochodu smrti
 » 16. července  Summer Party  Sportovní hřiště
 » 30. července Večerní rybářské závody Rybníky Grunt
 » 13. srpen Den Obce    Sportovní hřiště
 » 27. srpen Závody – Konvička  Sportovní hřiště
 » 28. srpen  Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
 »   3. září   Turnaj v nohejbale s ženou na síti Sportovní hřiště
 »   3. září   Výlet ČSZ   Zahradní výstava v Lysé n/L.
 » 10. září   Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » 17. září   Posvícení   Obec
 » říjen    Ples seniorů  Sál Vlčkovice
 » listopad  Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. kříže
 » listopad  Výlet ČSZ   Adventní trhy
 » 27. listopadu  Rozsvícení vánočního stromečku Obec
 » 2. prosince  Jubilanti oslava  Kulturní sál čp. 79
 » 24. prosince  Vánoční setkání pod stromečkem Obec
 » 26. prosince  Vánoční turnaj ping-pong Kulturní sál čp. 79

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

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.

Rozpis služeb stomatologické lékařské 
pohotovosti Dvůr Králové nad Labem

5. – 6. 3.  Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
12. – 13. 3. MUDr. Jiří Záplata Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811
19. – 20. 3. MUDr. Gustav Hrabý Dvůr Králové n/L. tel.: 499 320 795
26. – 27. 3.  DentMode s.r.o.  Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
2. – 3. 4.  MUDr. Věra Hrabyová Dvůr Králové n/L. tel.: 499 320 795
9. – 10. 4.  MUDr. Rudolf Dušánek (Nataliia Semenikhina) 
  Dvůr Králové n/L tel.: 733 734 089
15. – 16. 4. DentMode s.r.o.  Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 464
17. – 18. 4.  Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
23. – 24. 4.  Prouzovi s.r.o. Dvůr Králové n/L, tel.: 499 321 028
30. 4. – 1. 5. MDDr. Petra Andrlová Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139

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


