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OBECNÍ NOVINY 

Choustníkova Hradište ̌
Úvodní slovo starosty městyse

Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti a děkuji Vám všem, kteří jste přišli 

k volbám do zastupitelstev obcí, které se konaly v září.  Svým ode-
vzdaným hlasem kterékoliv straně jste vyjádřili svou občanskou 
zodpovědnost a postoj k podílení se na chodu a rozvoji našeho 
městyse. Jsem přesvědčen, že získaný mandát nejen pro mou 
osobu, ale i pro ostatní zvolené členy, je ještě více zavazující než 
v předešlém období. Vážím si této důvěry! Chtěl bych ale vykoná-
vat funkci starosty nejen pro ty, kteří mi dali svůj hlas. Rád budu 
naslouchat i těm, kteří volili jiné kandidáty. Dovolte mi ještě, abych 
poděkoval i ostatním, kteří byli na kandidátkách jednotlivých stran 
a nebyli zvoleni do zastupitelstva městyse. I tito členové přispěli 
k tomu, že si občané mohli ve volbách vybírat z více kandidátů. 

S novými volbami skončilo i volební období bývalého zastupi-
telstva obce. Zastupitelstva, které se vždy dohodlo, mnohdy i přes 
odlišnost názorů a táhlo za jeden provaz. Také v tomto volebním 
období budeme společně postupně plnit body dle programu, kte-
rý byl prezentován. Doufám, že se nám se zastupiteli postupně 
podaří splnit všechny jeho body, dokončit rozpracované projekty 
ve prospěch nás všech a třeba se naskytne i příležitost pro jiné, 
předem neplánované akce pro chod a rozvoj našeho městyse.

Ing. Jan Vogl 

Vážení a milí čtenáři,
s velkou radostí vám oznamujeme, že se naše obecní novi-

ny umístily v soutěži Radniční listy roku 2022  na 1. místě 
v okrese Trutnov a následně také na 1. místě v celém Králo-
véhradeckém kraji, a to v kategorii do 2.000 obyvatel. Hodno-
cení poroty si můžete přečíst na str. 14.

Jde o hodnocení společné práce všech, kdo do našich novin 
přispívají svými články a kdo se podílí na jejich tvorbě! Všem z ce-
lého srdce gratulujeme k tak krásnému umístění! Věříme, že jste 
na naše noviny stejně pyšní jako my.

Za ON Blanka Seidlová

Přeji všem občanům
klidné prožit í vánočních svát ků

a úspěšný vstup 
do nového roku 2023.

   Ing. Jan Vogl
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Vážení spoluobčané, 
ve středu 19. 10. 2022 proběhlo ustavující Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště. Noví zastupitelé složili slib a zvolili nové 

vedení městyse pro volební období 2022-2026 ve složení:

Chtěl bych touto cestou popřát novým zastupitelům mnoho úspěchů a spokojenosti z vykonané práce v orgánech městyse. Záro-
veň bych chtěl poděkovat všem členům bývalého zastupitelstva městyse, kteří po delším či kratším funkčním období skončili. 

Byl bych velice rád, kdyby i nadále pokračovala naše spolupráce s bývalou zastupitelkou paní Pavlínou Potockou, která ochotně 
pomáhala např. s vítáním občánků či s oslavou jubilantů. Také s paní Lucií Kreislovou, která zprostředkovávala pomoc s nalezenými, 
zatoulanými, či zraněnými zvířaty, bych rád nadále spolupracoval. Budu také velmi rád, když nám zachová přízeň a bude pomáhat 
i nadále s činností spojenou se slučováním vnitřních vztahů, pan Zdeněk Seidl. Vážím si práce všech, kteří pro městys pracovali a myslí 
to s ním dobře. 

Ing. Jan Vogl 

Parkoviště
 Mezi kulturním sálem (bývalá mateřská školka) č.p. 79 

a technickou budovou budujeme nové parkoviště. Bude slou-
žit pro parkování nájemníků č.p. 79, návštěvníkům kulturního 
sálu, a především našim hasičům. Postupně realizujeme úpra-
vu okolí kolem výše uvedených budov. Mnozí z vás si všimli, 
že máme kolem kulturního sálu nový pěkný chodník. Na jaro 
příštího roku je v plánu uskutečnění výsadby záhonů, drob-
ných keřů a výsev nového trávníku. 

Ing. Jan Vogl 

Poradenská linka
Královéhradecký kraj od 24. října zřídil po-

radenskou telefonní linku pro zájemce, kteří 
potřebují pomoc při řešení situací v souvis-
losti s energetickou krizí.

Telefon:  607 045 689, PO - PÁ od 8:00 do 14:00 hod.

Nové zastupitelstvo

Dovolená
Úřad městyse

23. 12. 2022 - 1. 1. 2023

Ing. Jan Vogl – starosta městyse
Zbyněk Šmíd – místostarosta městyse
Ing. Svatava Koubová – radní městyse
Mgr. Jiří Popov – radní městyse
Petr Hloušek – radní městyse
Mgr. Jaroslav Macháček – předseda kontrolního  

             výboru městyse
Daniel Pavlis – předseda finančního výboru městyse

Jiří Hudok – člen kontrolního výboru městyse
Petr Slabý – člen kontrolního výboru městyse
Jan Seneta – člen finančního výboru městyse
Hana Čížková – členka finančního výboru městyse
Ing. Antonín Krobot – zastupitel městyse
MUDr. Jiří Záplata – zastupitel městyse
Kateřina Křížková, Dis. – zastupitelka městyse
František Puhlovský – zastupitel městyse
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Oprava kostela – krovy
Kostel Povýšení sv. Kříže v našem Choustníkově Hradišti má 

poškozený krov. Zub času i dřevokazní broučci vykonali svoji práci 
a krov si sedá na klenbu chrámové lodi, které hrozí propadnu-
tí. Římskokatolická církev (vlastník kostela), Národní památkový 
ústav Josefov a městys Choustníkovo Hradiště se společně snaží 
tyto krovy na kostele opravit. V těchto dnech byla zahájena opra-
va části krovů za 450.000,- Kč. Městys přispěl na opravu částkou 
150.000,- Kč. Cílem je kostel zabezpečit, aby nadále sloužil ke své-
mu účelu.

Ing. Jan Vogl 

Získané pozemky  
pod komunikacemi

Ve správě majetku městyse se zastupitelstvo stále snaží 
řádně spravovat svěřený majetek. Proto jsme usilovali o zís-
kání deseti pozemků pod našimi místními komunikacemi do 
majetku městyse. Jak se lidově říká: „Úřední šiml pořádně 
řehtá“. Pozemkové parcely vlastnil Státní pozemkový úřad, 
ale ten není kompetentní převést pozemkové parcely pod 
místními komunikacemi přímo na městys. Proto se pozem-
kové parcely musely převést na Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Ten pak s námi dále komunikoval 
ohledně převodu pozemků. Člověk si řekne: „to nemůže být 
přece takový problém“, ale omyl, tento proces trval čtyři 
roky. Práce se ale vyplatila. Nyní vlastníme např. pozemky 
pod komunikací v Gruntě, v Kohoutovské ulici nebo i poze-
mek před naší opravenou stodolou.

Ing. Jan Vogl 

Sběrné místo a technické 
zázemí pro komunální techniku
Záměr městyse je centralizovat sběrné místo a technické zázemí 

pro komunální techniku. Pro tyto účely byla zakoupena od společnos-
ti Rýcholka s.r.o. budova, která dříve sloužila jako garáže pro země-
dělskou techniku. Městys zakoupil budovu za 3.000.000,- Kč. Jelikož 
se jedná o velkou částku, požádal jsem o finanční pomoc hejtmana 
Královéhradeckého kraje pana Mgr. Martina Červíčka a radního pro 
oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací pana Adama 
Valentu. Žádost byla kladně vyřízena. Městys získal na nákup předmět-
né budovy 1.500.000,- Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
č. 22RGI02-0077. Díky dotaci můžeme plánovat rozšíření všech služeb 
nabídnutím sběrného místa pro objemný a nebezpečný odpad, biolo-
gický odpad, textil, nefunkční elektrické spotřebiče nebo použitý jedlý 
olej z domácností v jednom areálu. Budeme se snažit vybavit sběrné 
místo potřebnými nádobami a provést všechny úpravy pro rychlé ote-
vření „dveří“ pro naše občany. 

Ing. Jan Vogl 

Oprava mostů 
 V tomto roce se nám podařilo opravit a provést údržbové práce 

na mostním objektu u rybníků v Gruntě a na mostu u parku. Na mostě 
k rybníkům se zpevňovalo opevnění pod nosným panelem a obnovova-
la se hydroizolace s novou pojezdovou vrstvou. Instalovalo se zábradlí, 
aby odpovídalo současným bezpečnostním normám. Na mostě v parku 
se opravovala výztuž betonového panelu, hydroizolace a také obnovení 
pojezdové vrstvy. Údržbové práce na obou mostech byly realizovány 
v celkové částce 337.383,- Kč. Kdyby k těmto průběžným údržbovým 
pracím nedocházelo, časem by nastal havarijní stav mostů a jejich ná-
sledná oprava je pak mnohonásobně dražší. 

Ing. Jan Vogl 
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Zprávy z mateřské školy

Co si sami připravíme to si také sami sníme…

Halloweenské zábavné dopoledne.

Bramborové tvoření - Princeznička na bále.

Canisterapie - pejskové v mateřské škole.

Tanec strašidel a duchů. Divadélko v mateřské škole - pohádka O Nanynce.
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Na vycházce podzimní přírodou.

Přivítání malých občánků ve Vlčkovicích.

Na vycházce podzimní přírodou.

Návštěva divadla – pohádka Čert a Káča.

Podzimní tvoření – kousek lesa jsme si vykouzlili ve školce.

Poznáte, jaké ovoce tiskáme?

 Učíme se hrou.
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Hradišťské posvícení a konvička
Každoročně poslední větší akce před “zimním spánkem”. Jestliže je 

zabíjačka spíše akcí pro dospělé, tak doprovodný program směřujeme 
na menší návštěvníky, aby si každý posvícení užil po svém. 

Letos jsme v rámci posvícení uspořádali soutěž v požárními útoku 
pro mladé hasiče. Jednalo se o náhradní termín za zrušené závody na 
konci prázdnin.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravami a také všem za 
podporu během uplynulého roku. 

Díky všem členům SDH za odvedenou práci, protože první úplná 
“pocovidová” sezóna byla dlouhá a velice náročná. 

24. 12. po 21:00 bych vás chtěl ještě pozvat na setkání u stromeč-
ku na návsi.

Za SDH Jan Seneta

Kulturně sportovní areál  
za bývalou poštou

Chtěl bych vás seznámit s tím, jak areál funguje a co vše se 
tam dá realizovat. Za poslední 4 roky jsem si dělal poznámky o ak-
cích. Tak teď trochu čísel. V roce 2019 se uskutečnilo 13 akcí, 
z toho 3 soukromé a tyto soukromé byly pořádány našimi občany. 
Návštěvnost tohoto roku byla cca 3 900 lidí. V roce 2020, který 
byl poznamenaný covidem se uskutečnilo 8 akcí, z toho 6 sou-
kromých a z nich bylo 5 pořádaných našimi občany. Návštěvnost 
byla cca 700 lidí. V roce 2021 (taky covid) bylo pořádáno 18 akcí, 
z toho 10 soukromých a z nich bylo 6 pořádaných našimi obča-
ny. Návštěvnost tohoto roku byla bezmála 4 000 lidí. Letos bylo 
uskutečněno 30 akcí, z toho bylo 20 soukromých a z nich bylo 12 
pořádaných našimi občany. A letos to bylo cca 4 900 lidí, kteří si 
našli cestu do našeho areálu. Musím se zde také zmínit o tom, jak 
funguje systém pronájmu. Na prvním místě jsou akce pořádané 
městysem, dále jsou na řadě spolky náležející městysu, pak jsou 
to místní občané a na konci řady jsou ti, tzv. přespolní. Fungujeme 
od brzkého jara až do zámrzu. Dávám tím na vědomí, že pokud se 
nic mimořádného nestane, tak v tomto trendu se bude pokračovat 
i v roce 2023. Takže kdo má zájem v příštím roce o pořádání oslavy 
narozenin, setkání spolužáků, chce se oženit nebo vdát, či jen tak 
posedět s kamarády, nebo si zasportovat, tak neváhejte a volejte 
na tel. 733 573 887 a zamluvte si termín. Kalendář se rychle plní. 
Letos se některé akce pořádaly i v týdnu (středa, pátek), tak při 
velkém zájmu, je možno využít i jiné dny, než víkendy. A ti, kteří se 
chtějí do prostředí areálu podívat, mi mohou zavolat a já vám uká-
ži, jak jsme vybaveni a co vás tam čeká. Na závěr to nejdůležitější, 
cena za pronájem. Ano, to budeme řešit v brzké době a informace 
budou k dispozici na telefonu již zveřejněném.

Za pozornost děkuje správce areálu, Hudok Jiří

Rybářský kroužek
Dne 10. září se na našich rybnících uskutečnily rybářské závo-

dy. Zúčastnilo se celkem 14 závodníků (z toho 4 děti), kteří závodili 
o krásné ceny. Na prvním místě se umístil s 280 cm Martin Voltr, na 
2. místě s 230 cm Milan Šolc a na 3. místě s 220 cm pan Měšťan. 
Ještě jednou gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Během podzimu jsme museli také řešit problém s přítokem 
vody, který způsobilo v zemi ucpané potrubí. Vše jsme s pomocí 
místních hasičů vyřešili a já jim tímto ještě jednou děkuji za pomoc.

Děkuji také našemu městysi za podporu, díky které můžeme 
naše rybníky zásobovat rybami, pečovat o okolí rybníků a pořádat 
zde různé akce nejen k radosti rybářů.

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v no-
vém roce 2023.

Na novou rybářskou sezónu rádi přivítáme nové členy, tak ne-
váhejte a kontaktujte mě na telefonu 732 778 850.

Za Rybářský kroužek Daniel Pavlis

Vítání občánků
V pátek 14. října 2022 přivítal starosta městyse Ing. Jan 

Vogl do života nové občánky. Děti z místní mateřské školy 
předvedly krátké pásmo písniček a básniček, které si připravily 
a pod vedením paní učitelky Milušky Liškové rozzářily celé Ví-
tání občánků.

V letošním roce starosta vítal dvě dívky a dva chlapce. 
Aničku Siegerovou, Arletu Novotnou, Vincentka Pavlise a Stáňu 
Šefla. Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní knihy a kaž-
dá maminka obdržela květinu a finanční dárek. Kromě toho 
děti také dostaly balíček s heboučkými osuškami, polštářem  
a bryndáčkem, pamětní list a památníček. 

Chtěli bychom tak ještě jednou moc poděkovat rodičům za 
jejich účast a popřát jim i dětem hodně štěstí do života.

Za městys Choustníkovo Hradiště Petra Makovská 

Tříkrálová sbírka 2023
Tříkrálová sbírka 2023 se bude na Královédvorsku konat 

od 1. do 15. ledna 2023. Na koledníky se v našem městy-
si můžete těšit ve čtvrtek 5. ledna 2023 v odpoledních 
hodinách. Stejně jako v předešlých letech to budou děti 
z místní logopedické školy. Pokladničky budou umístěny na 
poště od 6. do 13. ledna 2023.
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Sen se stává skutečností
Již v minulých článcích jsme vás občany informovali o tom, že naše 

jednotka má snahu rozvíjet se a posouvat dále. Před X lety se pro ně-
koho mohlo zdát úplně nereálné, že by jednotka Choustníkova Hradiště 
mohla fungovat jako složka zařazena do IZS a pomáhat při záchraně 
životů, statků, dopravních nehod a dalších mimořádných událostech. 
Naše snahy o posun nenacházely dostatečnou podporu. Často jsme 
slýchávali: „K čemu to bude? Proč byste to dělali? Je to zbytečné, škoda 
peněz…“ S nástupem nové generace zapálených členů JSDH, na nichž 
je postavená celá činnost a která touto dobou disponuje 18-člennou 
základnou, ale hlavně s podporou jak městyse Choustníkova Hradiště, 
tak HZS Královéhradeckého kraje a spoustě dalších institucí, i právnic-
kých či fyzických subjektů, se však situace značně změnila. 

Jak již dobře víte z minulých článků, tak letošním rokem jsme ab-
solvovali mnoho kurzů a v našem motu „ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVE-
NÝM“ pokračujeme i nadále. Další část členů se v druhé polovině roku 
zúčastnila kurzu na vyprošťování osob z havarovaných vozidel, který 
se konal v Hasičské škole v Bílých Poličanech, pod vedením příslušníka 
HZSHK a dalších lektorů od HZS a ÚHŠ. Snažíme se jít pořád kupře-
du a zdokonalovat se. Další kurzy byly určeny spíše pro velitele, aby 
převedli své dojmy a zkušenosti na své členy. Bylo toho letos opravdu 
hodně. Celkem cca 1 500 hodin na jednotku. 

Proč jsem psal SEN a SKUTEČNOST? Jak jsem psal ze začátku, 
nenacházeli jsme dostatečnou podporu. Chyběla výbava, technika 
a spousta dalších věcí, byl problém hasičům cokoliv dát.  Mnoho lidí 
mělo navíc historicky v podvědomí zapsáno, že hasičina je jen o partě 
chlapů, kteří nechtějí být doma s rodinami a chodí „jakoby“ do ha-
sičárny za vizí popíjení alkoholických nápojů... Z pohledu normálních 
rozumných lidí to je ale „FAKE“ z dob normalizace a nemá smysl to více 
rozebírat. Co bylo, to bylo a doba je teď úplně jiná. Povinnosti členů 
JSDH jsou na stejné bázi jako u HZS nebo ZZS bez rozdílu.

Co byl pro nás SEN? Akceptovatelné zázemí s vodou, a to i teplou. 
Uvařit si čaj nebo kávu, sednout si v suché a teplé místnosti, možnost 
dojít  si na WC, být ustrojeni ve výbavě pro hasiče. Vhodné parkování 
naší techniky, adekvátní technika pro JSDH, možnost odborných pří-

prav pro členy atd. Pro nás priorita jako SEN je nová hasičská zbrojnice 
se školící místnosti v areálu na návsi (pí. Vojtová).

A co je pro nás SKUTEČNOST? Máme kde parkovat s naší techni-
kou - areál za bývalou mateřskou školkou č.p. 79 (přechodné parkovací 
provizorium), kde máme i studenou a teplou vodu, káva není problém. 
Každý člen má svou vyhrazenou skříňku, kde má své oblečení, jak pro 
pracovní činnost tak výjezdovou. V dnešní době chytrých telefonů, po-
čítačů a různých aplikací jsme i my vybaveni tablety ve výjezdových 
vozidlech a na stanici je počítač, které nám ulehčují komunikaci s KO-
PIS nebo ZZS v rámci výjezdu k událostem.  Jen to není pořád jak 
„hasičárna“, ale věřím, že se časem dočkáme. Nicméně v tomto areálu 
už můžeme fungovat a fungujeme na 100%.  

A opravdová SKUTEČNOST - v rámci investic v letošním roce bylo 
pořízeno potřebné vybavení, došlo k obměně některých výjezdových 
obleků, rukavic a obuvi, také se zakoupil přetlakový ventilátor, plovoucí 
čerpadlo, vybavení na lesní požáry, AED Lifepak 1000 (přenosný de-
fibrilátor) a další vybavení potřebné pro naši činnost. Tyto věci byly 
pořízeny hlavně z financí městyse, ale také za podpory financí SDH.  
Na některé již zmíněné vybavení byly získány dotace od nadace AGRO-
FERT, HZSHK a další granty od místních firem. Tím jim oficiálně děkuji.

A plány na rok 2023? V této chvíli ještě nemůžu nic zveřejnit, ale 
jestli to vše dopadne, budete mile překvapeni a my též.

Díky všem, co jste do JSDH zainteresovaní a věříte v naši činnost, 
kterou provádíme dobrovolně, bez úplaty a ve svém volném čase na 
úkor rodinám. Těším se na další spolupráci.

Pokud máte zájem stát se členem JSDH Choustníkovo Hradiště, 
ozvěte se veliteli JSDH na tel.: 731 023 179. Preferujeme řidičské 
oprávnění sk. C, ale i bez, každá šikovná ruka vítána. Bude pohovor. 
Počet je limitován.

Za JSDH velitel Petr Hloušek
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Můžeme to již nazvat tradicí, když už třetím rokem se členo-
vé místního Sboru dobrovolných hasičů o prodlouženém říjnovém 
víkendu vydali za krásami jižní Moravy. Cílem našeho výletu byla 
malebná obec Dolní Dunajovice, která je známá rozsáhlou morav-
skou stepí zvanou Dunajovické kopce, jejíž dominantou je Velká 
Slunečná. Jde o uměle vytvořený terasovitý vrch, který připomíná 
aztéckou pyramidu. Bohužel po celé tři dny nám počasí nepřálo, 
trápila nás inverze a mlhy, a proto jsme se nemohli vydat na Duna-
jovické kopce a obdivovat místní krajinu.

První den nás čekal výlet do centra vinařství na Moravě, a to 
do Mikulova. Zde nás však nečekaly vinařské objevy, ale cílem byla 
návštěva zámku Mikulov, Svatého kopečku a prohlídka jeskyně Na 
Turoldu. Zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města Miku-
lov. Zámek v roce 1945 po ústupu Němců vyhořel a nyní slouží jako 
sídlo Regionálního muzea v Mikulově, kdy nabízí hned několik ex-
pozic. Nemůžeme tak čekat, že se jedná o tradiční prohlídku zám-
ku s dobovým originálním vybavením, spíše se jednalo o prohlídku 
muzejních sbírek, čemuž odpovídal i výklad. Po prohlídce zámku 
jsme měli naplánováno, že vyjdeme na Svatý kopeček, bohužel 
nás počasí odradilo, protože byla inverze a nic bychom neviděli, 
proto jsme se rozhodli zůstat v centru města. Doufáme však, že 
se na Svatý kopeček ještě někdy podíváme za příznivějšího po-
časí. Byla by škoda nezažít tento známý pohled na Mikulov, kdy 
máte pod sebou město jako na dlani. Odpoledne jsme absolvo-
vali komentovanou prohlídku jeskyně Na Turoldu. V minulém roce 
jsme navštívili Znojemské podzemí, které však bylo odlišné, uměle 
vybudované a sloužilo ke skladování zásob a úkrytu osob, avšak 
jeskyně Na Turoldu vznikla přírodní cestou na zlomech a pukli-

nách ve vápencích druhohorního stáří, postiže-
ných mladým alpinským vrásněním. V této jeskyni 
nenalezneme běžné krápníky, ale tzv. „turoldskou 
výzdobu“, což je podobné korálovým útesům. Vi-
děli jsme i Jezerní dóm, kde se nachází jezírko 
se smaragdově zbarvenou vodou.   

Po návratu z Mikulova nás už čekala naše 
první degustace ve vinařství Víno Holec. Tato 
degustace se nedá nazvat tradiční, jelikož jsme 
neměli připravený degustační list s předem vybra-
nými víny, ale mohli jsme si sami vybrat vína, kte-
rá jsme chtěli ochutnat a která nás zajímala. Jedná 
se o malé rodinné vinařství s rozmanitou nabídkou 
kvalitních vín. Vína jsou vyráběna z vlastní produkce 
a specifikací tohoto vinařství je výroba cuvée. Pan 
majitel nám vysvětlil, že zkouší různé metody, a to jak cuvée vzni-
kající z již hotových vín, tak cuvée vznikající již na vinici, kdy se 
hrozny společně sbírají a lisují. 

Druhý den jsme se vydali na výlet do Pavlova. Zde jsme na-
vštívili významný Archeopark Pavlov. Po architektonické stránce 
se jedná o velice zajímavou stavbu, kdy muzeum je ukryté pod 
zemí. Zvnějšku jsme na první pohled asi všichni očekávali rozleh-
lejší objekt, než nakonec byl. Ale hlavním překvapením bylo, že 
se nejednalo o muzeum v tradičním slova smyslu, ale na různé 
exponáty jsme si mohli sáhnout a muzeum je protkané interaktiv-
ními prvky, což zaujme i menší děti. Viděli jsme zde mnoho variant 
„Věstonických venuší“ a taktéž samotné místo výzkumu, které je 
zakonzervováno ve speciální místnosti, jelikož archeopark leží na 
místě archeologického naleziště z období mladého paleolitu. Po 
návštěvě archeoparku jsme měli v plánu se vydat na Děvičky, 
což je zřícenina gotického hradu, která stojí na vrcholu Pavlov-
ských vrchů, Děvíně. Po vydatném obědě a nepříznivém počasí 
se na Děvičky vydali pouze čtyři odvážlivci, kteří také zříceninu 
zdolali. Zda se mohli kochat přírodními krásami a výhledem na 

vodní nádrž Nové Mlýny, na kterou by za příznivého počasí měli 
přímo pohádkový výhled, to si nechali pouze pro sebe. 

Po návratu z Pavlova nás čekala řízená degustace v ro-
dinném Vinařství Baláž. Tato degustace byla již v tradičním 

Výlet na jižní Moravu



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

ON Choustníkova Hradiště                       98            ON Choustníkova Hradiště

stylu, kde na nás čekal degustační list s vybranými víny a celou 
degustací nás provázel pan degustátor, který nám pověděl mnoho 
o vinařství, o místních vínech a odpověděl nám na naše zvídavé 
otázky. Vinařství převážně vyrábí bílá vína, a to s ohledem na pod-
statu půdních a klimatických podmínek Mikulovské vinařské pod-
oblasti. Všichni jsme si však odnesli odpověď na zásadní otázku 
„Jaké je to nejlepší víno?“…

Následující den nás čekal už jen odjezd domů. Počasí se bo-
hužel neumoudřilo a stále nás doprovázela inverze, tudíž jsme se 
nemohli vydat objevovat krásy okolní přírody a tajemných rozhledů 
na Pálavě. Ale abychom celou neděli nestrávili na cestě, tak jsme 
si udělali závěrečnou zastávku v Litomyšli, kde jsme mohli vyměnit 
auta za motokáry. Kdo měl zájem se projet, ten si to nesmírně užil 
a všichni po jízdě měli jiskřičky v očích, jako malé děti. 

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

 za SDH Choustníkovo Hradiště Mgr. Nikola Senetová,  
foto členové SDH

Ptačí budky
Na podzimní odpoledne byla připravena pro naše spoluob-

čany dílna, kde si každý mohl z polotovaru vyrobit ptačí budku 
pro sýkorky, konipásky, domeček pro veverky nebo hmyzí ho-
tel. Všechny budky byly následně umístěny na stromy v naší 
obci. Najdete je v parku, na hřbitově, u rybníka nebo v areálu 
mateřské školy. Děti si také mohly vyrobit jednoduché krmítko 
pro ptáčky, které si odnesly domů. Tak nezapomeňte na naše 
malé návštěvníky v našich zahradách a dopřejte jim vhodné 
krmení v zimních měsících. A až půjdete na procházku, může-
te objevovat budky na stromech (někdo si možná pozná i tu 
svou). U  každé budky se můžete dočíst pro jaký druh je vhod-
ná a možná vás i překvapí zajímavé  informace.

Lucie Jahodová, foto Lída Hrubá
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Hned v září jsme dostaly pozvání do Brodu nad Labem na sou-
sedské posezení, abychom vystoupily s mažoretkami. Odměnou 
nám bylo vynikající občerstvení.

Další naše vystoupení sklidilo úspěch 7. 10. na plese seniorů ve 
Vlčkovicích, již tradičně pořádaném městysem Choustníkovo Hra-
diště  společně s obcí Vlčkovice v Podkrkonoší. Pozváni byli také 
senioři z obcí Stanovice, Kuks a Kocbeře.  Vystoupení i výbornou 
večeři za odměnu jsme si moc užily.

Hned druhý den jsme vyrazily na výlet do Lysé nad Labem 
na velmi zajímavou výstavu „Podzimní zemědělec“. Chtěly bychom 
poděkovat vedení městyse za příspěvek na dopravu.

Pro děti jsme společně s městysem uspořádaly 16. 10. draki-
ádu, kde si děti s velkým nadšením vyráběly ptačí budky a hmyzí 
domečky. Za Svaz žen jsme se postaraly o pomoc těm nejmenším 
a tradičně i o občerstvení.

Dne 17. 10. 2022 náš městys reprezentovala paní Marie Vopál-
ková na celorepublikovém finále soutěže Babička roku, kterého se 
zúčastnila za Královéhradecký kraj. Byl to pro ni jistě nezapomenu-
telný zážitek. Po představení své osoby a svého kraje porotě a di-
vákům následovala volná disciplína, kdy spolu s manželem bravurně 
zvládli tanec cha-cha. Na konec měla za úkol vystoupit na mód-
ní přehlídce, ve které předvedla krásné šaty ze své loňské svatby. 
Doprovodem a psychickou podporou byly pro naši soutěžící členky 
Svazu žen, dámy L. Hrubá, M. Hanzlová a E. Doušová. Přestože 
se paní Vopálková bohužel neumístila, byla společně s ostatními 11 
účastnicemi odměněna krásnými dárky, kosmetikou, knihami a kyti-
cí už jen za odvahu vystoupit před tolika diváky. Tleskáme a děku-
jeme paní Marušce za reprezentaci.

Předposlední říjnový den se za nádherného, téměř letního poča-
sí konalo na hřišti za starou poštou dlabání dýní. Dýně pro děti k je-
jich ohromné radosti  zčásti nakoupil městys Ch. Hradiště a mnohé 
věnovaly některé členky Svazu žen ze svých zahrad. Ženy také  na-
pekly koláče a zákusky a postaraly se dětem i dospělým o občers-
tvení. Hotové dýně byly poté rozmístěny po celé obci i podél cesty 
a rozsvíceny.

V pátek 3. 11. proběhla historicky první strašidelná Halloween-
ská party pro děti se stezkou za duchy a strašidly, soutěžemi a zá-
bavou. I přes nepřízeň počasí byl večer moc fajn a děti i rodiče se 
jistě těší na další ročník.

Podzim byl v Hradišti plný zajímavých a pohodových akcí a všich-
ni se těšíme na to, co nás čeká v adventním a novoročním čase.

Na závěr děkujeme úřadu městyse za finanční podporu na akce, 
které pořádáme pro občany městyse. Děkujeme, členky ČSŽ.

Za ČSŽ Hana Vodehnalová

Podzim s Hradišťskými ženami
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Tato akce se naplánovala spontán-
ně a velmi narychlo. Myšlenka vznikla 
na drakiádě která se konala v míst-
ním sportovním areálu za bývalou 

poštou, kde jsme vzpomínali na naše 
dětská léta a všichni jsme se shodli, že 

by bylo dobré něco podobného uspořádat.  
Něco, co pro nás dříve dělali naši rodiče, a my bychom předali teď i na-
šim dětem. A ejhle, většina se shodla, že stezka odvahy byla cca před 
20 lety TOP!!!! Přidávaly se různé nápady, plány co a jak, že bychom na 
to mohli využít dýně, které se budou vydlabávat a spojilo se příjemné 
s užitečným. 

Do této akce se zapojili členové SDH a maminky dětí z nově vznik-
lého kroužku Šikulové za podpory SDH a městyse.

Po pár schůzkách iniciátorů této akce se naplánovala trasa, start 
byl domluven v bývalé školce (č.p. 79) na sále. Stanoviště strašidel kde 
budou pro děti vytvořeny úkoly, které se po jejich splnění zapíší do 
kontrolních listů a konec byl směřován zpět do bývalé školky, kde by 
děti byly odměněny cenami a na závěr by jim byla puštěna pohádka 
a připraveno drobné občerstvení.  Každý, kdo se této akce chtěl dob-
rovolně zúčastnit a vytvořit pro naše děti trochu příjemně strašidelnou 
atmosféru, tak si masku vytvářel sám dle vlastní kreativity.

Den za dnem utíkal, užívali jsme si krásného počasí, my všichni 
jsme aktivně vytvářeli své masky, přemýšleli nad tím, jak to všechno 
bude na stanovištích a všem nám šlo hlavně o to, aby se to dětem líbilo 
a odnášely si na to vzpomínky jako my když jsme byli mladí.

Přišel den „D“ této akce, vše co jsme měli naplánované nám 
vzala nepřízeň počasí, od brzkých ranních hodin vytrvale pršelo. 
Ale nedali jsme se zlomit, abychom to zrušili, děti za to nemůžou, 
proto přišla na řadu rychlá improvizace. Jeden návrh byl zmenšit 
to jen na střed a trasu zkrátit, ale protože déšť spíše na intenzitě 
přidával, tak proběhl další sled myšlenek, že tuto akci vytvoříme 
v areálu bývalé mateřské školky a v prostorách prozatímní hasičár-
ny. Nápad byl na světě.

Vytvořeno bylo šest stanovišť, první byly tvořeny v budově 
školky, další místo bylo zvoleno pod altánkem, dvě stanoviště 
byly v bývalé stodole (prozatímní hasičárně) a to poslední bylo ve 
sklepních prostorách bytového domu č.p. 79. 

Akce měla začít v 18.00 a my aktéři jsme si říkali, že i kdyby 
přišlo jen 10 dětí, tak to stojí za to. Nastal začátek, nikdo z nás 
nevěřil, kolik vlastně vůbec lidí přišlo, ale sál na 79 se naplnil, jak 
dorostem tak rodiči. Děti s rodiči si to postupně procházeli a celou 
akci si zřejmě užívali, strašidla strašila, děti plnily úkoly. Celou akci 
jsme měli osvětlenou svíčkami a různými svítidly. Mezi tím, sem 
tam mezi stanovišti proběhli nějací duchové a skřítci. Bylo to velmi 
povedené. Potom se všichni přesunuli na sál, kde byl nabídnut čaj, 
nealko nápoje a jídlo ve formě hranolek a langošů. Pro rodiče bylo 
také připraveno občerstvení a to v technické budově u hasičů, kde 
si mohli dát nealko i alko drink.

Závěrem za mě, jako  jednoho z iniciátorů této akce, tak jako 
ze strany rodiče, přes nepřízeň počasí byla akce velmi vydařená. 
Neuvěřitelné je, že se této akce zúčastnilo cca 30 dětí a cca 30 
dospělých. Hlavní poděkování patří všem pořadatelům, jak z řad 
místního SDH, tak z řad kroužku Šikulů a akčních maminek. Další 
díky patří městysi Choustníkovo Hradiště a SDH Choustníkovo Hra-
diště za finanční podporu a realizaci. Přece naše děti a náš dorost 
jsou naše budoucnost, tak proč si ten svět nedělat hezčí.

Za SDH a městys Petr Hloušek, foto Kateřina Křížková

Halloweenská stezka odvahy 2022



www.choustnikovohradiste.cz www.choustnikovohradiste.cz

12            ON Choustníkova Hradiště

Topná sezóna pomalu začíná: Na co nezapomenout, aby hasiči 
měli co nejméně práce?

Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno začala. Bez 
mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná, kapalná, 
tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde 
žádný rok.

Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná 
obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hoř-
lavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace 
topidla, dále zazděný trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru 
byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nejvíc požárů vznikne 
přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny 
požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně 
a špatné spáry v komíně.

Základní pravidla užívání topidel a komínů
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna 

a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín 
vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení 
sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. 
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, 
tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit 
to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřo-
vod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda 
fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit 
pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čiště-
ní a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebi-
čů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkontrolovat 
sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti 
případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebi-
čů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi. Při 
prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte 
a topte méně intenzivně. Při samotném užívání topidel bychom ne-

měli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zá¬sad. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě 
topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připo-
jen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné 
pomoci. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením” 
nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či 
jiného neštěstí. Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdále-
nosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstruk-
cí a podlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, 
lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na tuhá pa-
liva 80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v ostatních směrech. 
U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu 
je to 50 milimetrů a 10 cm. Pokud není možné bezpečný odstup 
dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv 
hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit (ba i obyčejný 
hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném pří-
padě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé 
předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky! 

Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořla-
vou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy 
tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vy-
padlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by 
u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spo-
třebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvo-
rem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče 
k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přís-
nější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů). Pokud máte plynové 
vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně 
kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u ote-
vřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může 
dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou 
ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků 

Topná sezéna
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počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod 

vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v přípa-
dě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým. 
Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho 
používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu 
paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), 
vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto 
změnu vhodný. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří 
– např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). 
To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to 
riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste 
i nebezpečí vzniku požáru. Dávejte si pozor i na spalování vlh-
kého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím 
se zvyšuje i riziko požáru. Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy 
zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy 
hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. V případě topidel na 
tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela 
vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které 
jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vy-
varujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se 
totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení pope-
la každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale 
i obytných a hospodářských budov.

PAMATUJTE, ŽE ZKONTROLOVANÝ A DOBŘE VYČIŠ-
TĚNÝ A SEŘÍZENÝ TEPELNÝ SPOTŘEBIČ PŘINÁŠÍ NEJEN 
SPOLEHLIVĚJŠÍ PROVOZ A POŽADOVANÝ VÝKON, ALE 

I VÝZNAMNOU ÚSPORU PALIVA.

Komíny a kouřovody. Nesmí se však zapomínat ani na k tepel-
ným spotřebičům připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce 
s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepel-
ných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalinovou 
cestou, respektive komínem). Komíny a kouřovody s připojenými 
tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technic-
kém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvos-
ti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být 
řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají 
například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména 
u starších staveb).

Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být 
správě izolován. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, 
dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem te-
pelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání nebla-
hé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového 
tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit 
vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje rizi-
ko výbuchu kamen. Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně 
může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a ná-
sledný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelna-
tým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo 
být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického 
stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést 
čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné 
sezóny a po jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obchá-
zel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění 
a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit 
majitelé objektů sami. Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoretic-
ky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – ko-
miníky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte 
ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh 
paliva. O provedení čištění vydá kominík doklad. K požáru může 

dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dví-
řek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací 
dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných 
místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě. 

Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. 
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hoř-
lavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nej-
méně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového 
zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé 
stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).

PAMATUJTE, ŽE ZA NEZÁVADNÝ STAV KOMÍNŮ NESE 
ODPOVĚDNOST SPRÁVCE NEBO MAJITEL OBJEKTU, NE 

KOMINÍK.

HASIČI MOHOU ZA ŠPATNĚ VYČIŠTĚNÝ KOMÍN NEBO 
JINÉ PORUŠENÍ ZÁSAD BEZPEČNÉHO PROVOZU TOPIDEL 

A KOMÍNŮ UDĚLIT I DESETITISÍCOVÉ POKUTY.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet? V případě vzniku po-
žáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál 
z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 
112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít 
k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasiči používají k sra-
žení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Pokud 
požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho 
nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit 
vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody 
u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, 
že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného na-
kládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná 
preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí 
váš majetek před požáry.

Uskladnění uhlí a dalších topných látek. Při uskladňování uhlí, 
briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. 
Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo ne-
byly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Skladovací 
plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. 
Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokaza-
telně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od 
ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blíz-
kosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, 
páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřené-
ho ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně 
kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného 
topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou 
mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné 
místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik de-
sítek cm a nechte ho vychladnout. Povinností každého majitele ob-
jektu je udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném 
sta¬vu. Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW 
při celoročním provozu: je 3× ročně u spotřebiče na pevná paliva, 
3× ročně na kapalná paliva a 1× ročně na plynná paliva. Nové na-
řízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud 
jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do 
roka by měl komín prohlédnout kominík.

A závěrem. Buďte obezřetní.
Čerpáno z HZS HK a požáry.cz

Hasiči Choustníkovo Hradiště, Petr Hloušek Velitel JSDH
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Jak vznikají naše obecní noviny
Protože má mnoho lidí hodně zkreslenou představu o tom, jak 

vlastně naše obecní noviny vznikají, ráda bych vám tento proces 
trochu přiblížila.

Spousta lidí si pomyslí: „Co na tom může být? Prostě se pošlou 
články do tiskárny a ta se o všechno postará...“ Tak jednoduché to 
ale není, alespoň ne v našem případě. Tiskárna se postará o gra-
fické zpracování a tisk, na vás je to ostatní.

V první řadě je potřeba člověk, který bude vše koordinovat. 
Abyste mohli noviny vydat, potřebujete mít co otisknout, tedy 
články a aby to k něčemu vypadalo také nějaké fotografie. Může-
te buď psát vše sami, nebo poprosit o spolupráci jiné lidi. Pokud 
chcete zaplnit určitý počet stránek, vlastní tvorbě se ale občas 
nevyhnete. Jestli si myslíte, že s datem uzávěrky máte plnou mai-
lovou schránku článků a fotek, zapomeňte. Ti, kdo do našich novin 
přispívají jsou „obyčejní“ pracující lidé, kteří bojují s nedostatkem 
volného času stejně, jako většina z nás. Protože jsme chtěli, aby 
naše noviny podávaly ustálený přehled dění, obohacený o nějakou 
tu zajímavost, bylo nutné být s našimi přispěvateli stále v kontak-
tu. Někdy jsem byla možná trochu otravná, ale vždy jsem se sna-
žila pomoci pokud bylo třeba. Pomohla jsem se slohovou úpravou, 
kontrolovala jsem překlepy a snažila se minimalizovat gramatické 
chyby. Co si budeme povídat, náš mateřský jazyk dokáže být ob-

čas pěkně záludný. Někdy se ke mně dostaly také články psané 
rukou, a tak bylo potřeba vše přepsat do počítače. Když už máte 
všechny články a vše je zkontrolované, je potřeba je roztřídit a při-
řadit k nim fotografie. Teprve potom se vše odesílá  ke grafickému 
zpracování.

Přijde první grafický návrh. Celé noviny prohlédnu a navrhnu 
přesuny a úpravy. Zaměřuji se na to, jak se k sobě články hodí 
i jak vizuálně působí samotné rozmístění článků a fotografií. Za 
ty 4 roky práce už jsme s grafičkou Hankou Kubíkovou z tiskárny 
ARPA, dobře sehraná dvojka, a tak je úprav potřeba čím dál méně. 
Pokud jsem spokojená s vizuální stránkou novin, pustím se do tex-
tové korektury. Znovu pečlivě pročítám všechny články a kontroluji 
celé noviny. Protože jedna oprava může rozhodit něco jiného a na 
„první dobrou“ všechny chyby neodhalíte, čtu noviny i několikrát 
za sebou. Dát pokyn k tisku pro mě bylo vždy podobně stresující, 
jako bych se měla rozhodnout, který drátek přestřihnout na tikající 
bombě. Pro upřesnění, nejsem žádný profesionál, mám svoji práci 
a stejně jako všichni, kdo do našich novin přispívají, to dělám ve 
svém volném čase. Tak takto vznikají naše obecní noviny.

Přesto, že nejsem žádný „profík“, doufám, že jsem odváděla 
dobrou práci a naše obecní noviny se vám líbily a dělaly Choust-
níkovu Hradišti dobrou vizitku. Cítím, že v tuto chvíli nastal čas 
rozloučit se s vámi i s novinami a předat tuto práci někomu nové-
mu. Někomu, kdo naše noviny posune zase o kousek dál a kdo ví, 
možná i k celorepublikovému vítězství v soutěži Radniční listy roku.

Děkuji všem, kdo jste se spolu se mnou podíleli na tvorbě na-
šich obecních novin a budu se těšit na jejich další vydání, které už 
si budu užívat stejně jako většina z vás – z pozice čtenáře. Protože 
se také blíží vánoční svátky a konec roku, přeji všem klidné pro-
žití těchto svátků a vše dobré do nového roku.

Blanka Seidlová

RADNIČNÍ LISTY
ROKU 2022

Městys Choustníkovo Hradiště

ZÁZNAM HODNOCENÍ

Obecní noviny Choustníkova Hradiště

Grafické zpracování

Texty

Záznam bodového hodnocení

Obálka/titulní strana

Kvalita fotografií

Kreativita, originalita

Praktičnost

Edukativní obsah

Zábavní obsah

Rozsah

41 BODŮ
CELKEM

Z  5 0  

Politická přiměřenost
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Porota se shodla na tom, že zpravodaj je velmi kvalitním, vyváženým a dobře zpracovaným periodikem, kterým radnice prokazuje
schopnost a vůli schopně, aktivně a moderně komunikovat s obyvateli. 

 
Zpravodaj podává velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění v obci, a to nejen o činnosti radnice, ale i o záležitostech týkajících

se místních spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi
kvalitní novinářskou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je na skvělé úrovni. 

 
Zpravodaj vychází čtvrtletně. Měsíční periodicita by umožňovala čerstvější zpravodajství, nicméně redakce se čtvrtletní

periodicitě dobře přizpůsobila a publikuje především praktické informace s dlouhodobějším přesahem. 
 

Grafické zpracování mírně zaostává. Záhlaví obálky je příjemné a vkusné, vnitřní sazbě nelze upřít přehlednost, nicméně grafické
postupy jsou mírně zastaralé. Pokladové motivy, kurzívové titulky, místy překombinovanost, některé strany se topí v textu a

různých přehledech a tabulkách. 
 

Hodnocená vydání neobsahuje nadměrné množství politické prezentace politických představitelů obce. Zpravodaj obsahuje
obvyklé prvky typu "slovo starosty", citace v článcích a podobně, ovšem v obvyklé a zcela tolerovatelné míře. 

 
Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní a zábavní funkci, čímž je pro čtenáře atraktivní. 

 

Ukázka sazby
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Cyklokros
Cyklistický oddíl TJ Jiskra Jaroměř pořádá s podporou městyse 

Choustníkovo Hradiště
Cyklokrosové tréninky (2. ročník)

TERMÍNY:
 » 10. prosinec 2022
 » 1. leden 2023 („O pohár starosty městyse Choustníkovo 
Hradiště“)

 » 21. leden 2023
 » 11. únor 2023
 » 4. březen 2023
 » 18. březen 2023

MÍSTO: 
Sportovní areál Choustníkovo Hradiště, okruh měří cca 1800 m.
Prezentace: na místě vždy od 12:40 do 13:10 hod.
Start: 13.30 hod.
Občerstvení: Zajišťuje Český svaz žen Choustníkovo Hradiště.

Pozvánka
Dne 24. 12. 2022 bude v kostele Povýšení 

svatého Kříže v Choustníkově Hradišti  
bohoslužba slova.  

Zazní vánoční koledy a písně.

Zveme Vás
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Obecní noviny Choustníkova Hradiště, č. 4/2022
Periodický tisk územního samosprávního celku.
Vychází 13. 12. 2022 v Choustníkově Hradišti.

Vydavatel: Městys Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42, IČ: 00277932.
Tel.: 499 692 942, e ‑mail: noviny@choustnikovohradiste.cz

Řídí redakční rada ve složení: Ing. Jan Vogl, Zdeněk Seidl, Bc. Blanka Seidlová
Vychází 1x za 2 měsíce, v nákladu 240 ks,

uzávěrka dalšího čísla 19. února 2023
Evidenční číslo: MK ČR E 23572

Tisk: ARPA ‑ Jaroslav Janeček, Kotkova 792, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Není ‑li uvedeno jinak, jsou fotografie u příspěvků z archivu autora.

Zimní foto obce na titulní straně Michael Aubrecht
Vydávání obecních novin se řídí platnými právními předpisy a Pravidly příjmů 

a zveřejňování příspěvků v Obecních novinách Choustníkova Hradiště schválenými 2. 1. 2019.
Redakce se nemusí ztotožňovat s některými názory v příspěvcích a není zodpovědná za obsah, 

gramatickou správnost, kvalitu, původnost příspěvků a pravdivost informací.

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.

Místní poplatky pro rok 2022

SKO/TO SKO/TO SKO/TO
Leden 12 26
Únor 9 23
Březen 9 23
Duben 6 20
Květen 4 18
Červen 1 15 29
Červenec 13 27
Srpen 10 24
Září 7 21
Říjen 5 19
Listopad 2 16 30
Prosinec 14 28

SVOZOVÉ DNY TŘÍDĚNÉHO A SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU OBCE CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ PRO ROK 2023

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 2023

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.

 » 1. ledna  Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 8. ledna  Loutkové divadlo  Kulturní sál čp. 79
 » 21.ledna Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 11. února Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 12. únor  Loutkové divadlo  Kulturní sál čp. 79
 »  únor  Pietní shromáždění - obětí pochodu smrti  

     (Ch. Hradiště, Kocbeře, Hajnice)
 » 11. března Dětský karneval  Kulturní sál čp. 79
 » 4. března Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 26. března Loutkové divadlo  Kulturní sál čp. 79
 » 18. března Cyklistické závody  Sportovní hřiště
 » 2. duben Velikonoční tvoření  Kulturní sál čp. 79
 » 16. duben Loutkové divadlo  Kulturní sál čp. 79
 » 22. duben Úklid obce ,,DEN ZEMĚ“ Sportovní hřiště
 » 30. duben Čarodějnice, stavění májky Sportovní hřiště
 » 1. května Zahájení rybářské sezóny Rybníky Grunt
 » 3. června Turnaj v nohejbale  Sportovní hřiště
 » 3. června Rybářské závody  Rybníky Grunt
 »  4. června Dětský den  Sportovní hřiště
 » 17. června Retro párty  Sportovní hřiště
 » 15. července Summer Party  Sportovní hřiště
 » 29. července Večerní rybářské závody Rybníky Grunt
 » 26. srpen Závody – Konvička  Sportovní hřiště
 » 27. srpen Loučení s prázdninami Sportovní hřiště
 » 2. září  Turnaj v nohejbale s ženou na síti Sportovní hřiště
 » 16. září  Posvícení   Sportovní hřiště
 » 23. září  Rybářské závody  Rybníky Grunt
 » září   Výlet ČSZ   dle nabídky
 » 29. říjen  Dlabání dýní  Sportovní hřiště
 » říjen   Ples seniorů  Sál Vlčkovice
 » říjen   Podzimní výstava   dle nabídky
 » 26. listopadu Rozsvícení vánočního stromečku Náves
 » 19. listopad Vánoční tvoření  Sportovní hřiště
 » 1. prosince Jubilanti oslava  Kulturní sál čp. 79
 » prosinec Vánoční koncert  Kostel Povýšení sv. kříže

 » 24. prosince Vánoční setkání pod stromečkem Náves
 » 25. prosince Vánoční turnaj ping-pong Kulturní sál čp. 79

SKO/TO SKO/TO SKO/TO
Prosinec 1 15 29

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


