ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
3. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2015 a nastal
tedy čas na bilanci mého působení
na pozici starosty a práce celého zastupitelstva.
Z plánovaných akcí většího rozsahu na tento rok se nám podařilo získat přes dotační titul “svoz a separace
bioodpadu“ techniku, především traktor, o kterém se bližší informace dovíte
v pravidelné rubrice Traktoristův koutek. Dále jsme získali šest kontejnerů,
kterých si mnozí z vás už určitě všimli
a které již v současné době rozmísťujeme po jednotlivých obcích. Rád bych
na vás při této příležitosti apeloval,
abyste do kontejnerů vhazovali pouze
ten materiál, pro který je určen. Informace o obsahu kontejneru budou napsány přímo na něm.
Ze stavebních prací byly dokončeny
tyto akce: oprava chodníku u školní zahrady, oprava chodníku v obci
Předboř, oprava tenisových kurtů,
oprava zdí na hradě a nová elektro-
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instalace – kino Předboř. Těsně před
dokončením je přístřešek u kastelárny
na hradě. Z administrativních záležitostí se nám podařilo zkolaudování
tenisových kurtů, stavební povolení
na akci prodloužení vodovodu Dubovka, na výstavbu parkoviště k hradu, na prodloužení přístřešku na hradě a na objekt zázemí dětského hřiště
v Předboři.
U pouličního osvětlení byl vyměněn
systém řízení zhasínání a rozsvěcení.
Snažíme se v návaznosti na upozornění občanů vyměňovat průběžně porouchané výbojky za nové LED svítidla
a tím zároveň spořit nemalé množství
elektrické energie.
Co se týká financí obce, považuji rok 2015 za rozběhový se snahou
ušetřit na další připravené stavební
akce. Dluh ve výši 1 465 043 Kč, který
jsme převzali od minulého zastupitelstva, byl z větší části splacen. Zbývá
doplatit 458 300 Kč, což by neměl být
problém. Stav účtů obce k 10. 11. 2014,
tedy v den prvního zasedání nového

zastupitelstva, činil 3 273 641 Kč. Nynější stav na účtu obce k datu uzávěrky časopisu je 6 864 182 Kč.
O připravovaných stavebních akcích budeme informovat v dalších
vydáních časopisu, ale bude se převážně jednat o opravy obecních silnic
a chodníků.
Byl navýšen i rozpočet na kulturu,
rádi bychom pokračovali v podpoře
kulturních akcí všeho druhu s cílem
častějšího setkávání našich spoluobčanů. Nově začal v roce 2015 vycházet
časopis.
Celkově hodnotím proběhlý rok
za poměrně klidný bez větších problému technických i finančních a doufám, že příští rok dopadne ještě lépe.
Na závěr dovolte, abych vám, pravda trochu předčasně, popřál klidné
prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2016. Zároveň vás chci pozvat na výstavu betlémů konanou
v obřadní síni obecního úřadu během
adventních nedělí.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OKOLNÍCH OBCÍ
Na schůzi Svazku obcí Pod horou informoval starosta
Tučap Pavel Novák ostatní účastníky, že Jihočeský kraj,
který v nedávné době zrušil v Tučapech domov důchodců v zámečku, v žádném případě nepočítá s těmito uvolněnými ubytovacími prostorami k ubytování uprchlíků.
Tato fáma, která se lavinovitě šířila nejenom v Tučapech,

se tedy nezakládá na pravdě. Naopak, Jihočeský kraj se
chystá obnovit domov důchodců, který by se specializoval na lidi, kteří potřebují zvláštní péči (Parkinson atd.).
Zároveň by v tomto domově měl Svazek obcí Pod horou
vymezeno 10 ubytovacích míst pro své občany. Časový
termín realizace však dosud není znám.

•
1

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

To, co by vás mohlo zajímat z jednání
zastupitelstva obce (dále jen ZO)
Zastupitelstvo č. 5 ze dne 17. 09. 2015
ZO projednalo a schválilo koupi 6 m2
z pozemku 74/31 od pana Kabeše
za 30,- Kč/m2, veškeré náklady související s koupí hradí kupující tj. obec.
ZO projednalo a schválilo finanční
příspěvek na mzdové náklady ZŠ
a MŠ Choustník cca 59 320 Kč.
ZO pověřilo starostu k zahájení přípravných prací a k přípravě projektové dokumentace k výstavbě vrtu
na pitnou vodu.
ZO pověřilo starostu k zahájení přípravných prací a k přípravě projektové dokumentace k odbahnění rybníku v Kajetíně a rybníku Voborný.
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ZO odsouhlasilo členy výběrové komise pro výběr dodavatele na prodloužení vodovodu v Dubovce
p. Jindru, p. Dvořáka a p. Kubarta.
ZO projednalo a odsouhlasilo poplatek za tenisové kurty 100,- Kč/
hodinu, permanentku na 10 hodin
za 600,- Kč.
ZO pověřilo starostu k zahájení přípravných prací a k přípravě projektové dokumentace na opravu lesních cest.

Zastupitelstvo č. 6 ze dne 15. 10. 2015
ZO projednalo a schválilo smlouvu č.
15243844 o poskytnutí podpory ze

•

Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadu v Choustníku.“
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ZO projednalo a schválilo smlouvu č.
15232154 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Kompostárna Choustník.“
ZO projednalo a schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene č. TA014330032160/001 na pozemku p. č.
198/6 v k. ú. Předboř na přípojku kabelového vedení NN k novostavbě
rodinného domu p. Váchy.
ZO schválilo rekonstrukci VTL
RS1200/2/2 - 440 Choustník.

SEZNAM KRIZOVÝCH LINEK
Místa, kam se můžete obracet se svým
Telefon. číslo
i problémy či s problémy blízkých

Univerzální tísňová linka

112

Policie České republiky

158

Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Linka důvěry krizového centra

284 016 666

Linka bezpečí pro děti a mládež

Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé
– týrání a zneužívání

Rodičovská linka

116 111
241 484 149
777 715 215
840 111 234
606 021 021

Senior linka

800 157 157

Drop in linka
Linka aids pomoci nejen pro nemocné
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
DONA linka
Pomoc obětem trestných činů

222 221 431
800 800 980

SOS a infolinka La Strada

•

České sdružení obětí dopravních nehod
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116 006
251 511 313
257 317 110
222 717 171
800 077 777
222 363 535
739 983 321

Pro koho je určena
Přes tuto linku si můžete vyžádat pomoc
od Policie ČR, Hasičů či Zdravotnické záchranné
služby. Její technologie umožňuje identifikovat
místo, kde se volající nachází a lze se na ni dovolat
z mobilního telefonu bez SIM karty, bez kreditu
a pokud je na místě signál alespoň jednoho
mobilního operátora.
Připravte se na to, že operátoři těchto linek budou
po vás požadat:
1. Přesnou adresu: obec, ulice, číslo popisné
2. Co se na místě děje, informace o postiženém
či postižených
3. Informace o volajícím.
4. Instrukce pro volajícího, co dělat do příjezdu
záchranářů. U zdravotnické služby můžete
očekávat asistovanou první pomoc.
pro akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc
pomoc dětem a mladým lidem nejen v jejich
obtížných životních situacích, ale i při jejich
každodenních starostech a problémech
problematika dětí týraných, zneužívaných,
zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém
vývoji a poskytování odborné pomoci dětem
a jejich rodinám v závažných životních situacích
Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče
a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí,
kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc,
rodinné a výchovné poradenství po telefonu.
nepřetržitá, bezplatná telefonická krizová pomoc
seniorům, za účelem poskytnutí podpory a pomoci
k zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení
předkrizové úrovně
pro ohrožené drogou
bezplatná telefonní linka AIDS pomoci
odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem
kriminality a domácího násilí a svědkům trestných činů
krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím
krizová pomoc pro oběti trestných činů
podpora obchodovaným a vykořisťovaným osobám
a pomoc při snaze domoci se svých práv
psychosociální a právní poradenství obětem
dopravních nehod

Webové stránky

www.policie.cz/clanek/uzemniodbor-policie-cr-tabor.aspx
www.hzscr.cz/clanek/
hzs-jck-uo-tabor.aspx
www.zzsjck.cz/cinnost/
zdravotnicka-zachrannasluzba/os-tabor/
www.plbohnice.cz
www.linkabezpeci.cz

www.ditekrize.cz

www.rodicovskalinka.cz

www.zivot90.cz

www.dropin.cz
www.aids-pomoc.cz
www.linka-pomoci.cz
www.donalinka.cz
www.infovictims.cz
www.strada.cz
www.csodn.cz
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RODINNÝ FOTBÁLEK
V sobotu 26. září se v Choustníku
uskutečnila další z akcí pořádaných
obecním úřadem. Tentokrát šlo o rodinný fotbálek sponzorovaný společností E-on. Náš redaktor nemohl
chybět a také položil přítomným několik otázek.
Proč jste dnes přišel na hřiště
v Choustníku?
Má tu být jakýsi rodinný fotbálek, tak
mě zajímalo, o co jde. Vidím nafukovací fotbalové hřiště, skákací dětský hrad
a několik zajímavých atrakcí.
Proč jste se rozhodla strávit dnešní
sobotní odpoledne právě zde?
Vzala jsem vnoučata, aby neseděla
pořád doma a také se trochu hýbala.
Ten menší si hned vlezl do skákacího
hradu a ten starší se chystá na fotbal.
Udělali si s kamarády družstvo a budou
hrát nějaký turnaj.
Jak se vám zde líbí?
Moc, konečně se něco děje. Tenhle
rok je fajn. Choustník byl v posledních
letech dost mrtvý, ale letos se to prolomilo. Jen tak dál.
Také si jdete zahrát?
Přivezl jsem kluka, ale už mi chlapi
říkali, jestli si s nimi zahraji, tak asi neodolám.
Jak se vám líbí rodinný fotbálek?
Je to fajn. O nic nejde a může si zahrát kdokoliv. Ze začátku tu hrály děti
turnaj. Asi čtyři družstva a to jak kluci,
tak i holky. Kluci vyhráli, ale děvčatům
to také šlo. A bylo vidět, že to všechny

baví. Pak se dala dohromady dvě družstva chlapů. Nic připraveného. Ten, kdo
šel kolem a měl chuť, tak hrál.

Skákací hrad je něco, co doma nemají.
Myslím, že do večera je odtud nedostaneme.

Vidím, že jste tu celá rodina. Budete
hrát?
Už jsme hráli proti jednomu rodinnému
týmu a chystáme ještě jedno utkání. To
druhé bude ale hrát místo mamky dcera,
ale věřím, že i tentokrát vyhrajeme.

Už jste vyzkoušeli nějakou atrakci?
Kopali jsme na fotbalové kuželky
a trefovali se do koše, ale nejlepší byla
fotbalová klec. Hráli jsme dva na dva asi
půl hodiny a máme toho opravdu dost.
Ještě dáme rodinný fotbálek. Musíme
ale přemluvit mamku.

Tak co, děvčata, nepokopali vás moc
kluci?
Trochu, ale my je asi víc.
Je to lepší než počítač?
To určitě. Když máme kam jí a kde se
bavit.
Vidím, že jste přišli s vnoučaty.
No, vždyť už se nemohla dočkat.

A jak jsou s průběhem akce spokojeni
organizátoři?
Musím přiznat, že na začátku bylo
malé zklamání. Organizoval jsem v minulosti rodinný fotbálek již dvakrát, ale
dnes je to trochu jiné. Dříve agentura
organizující tuto akci pro společnost
E-on přivezla ještě více atrakcí, trička,
odměny a u každé disciplíny stál jeden
člověk, který zapisoval každému jeho
výsledky do hrací karty. Rodiny sbíraly body a pak proběhlo vyhlášení těch
nejlepších. Vše bylo doprovázeno hudbou a komentováno moderátorem.
Tentokrát nám agentura vlastně jen
zapůjčila jednotlivé atrakce a to bylo
z jejich strany vše. Nutno podotknout,
že vše bylo zdarma. Od pracovníků
agentury jsem se dozvěděl, že E-on snížil rozpočet na tyto akce a podporuje
jiné. Také je to moc mrzí, ale prý s tím
nic nenadělají.
Pro nás je to ponaučení, že pokud nám
v příštím roce ještě E-on vyjde vstříc
a hřiště opět zapůjčí, zajistíme si sami
aparaturu, komentátora a odměny.
Závěrem musím ale s radostí přiznat,
že dnešní odpoledne se opravdu vydařilo. Sami jsme si nakonec vše zorganizovali, nic nás to nestálo, návštěvníků
bylo nad očekávání, a kdo chtěl, bavil se
a sportovně se do sytosti vyřádil.
-pd-
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POLICE JNÍ SLOUPEK

- Nikdo vás nemůže nutit sepsat ihned

Vánoce. Pro mnohé svátky klidu, pohody, setkání se s rodinou či přáteli.
Pro jiné možnost snadného obohacení. Nelze vyloučit, že i do Choustníka,
Předboře či Kajetína zavítají podomní
prodejci či zástupci různých energetických či jiných společností. Zboží nebo
služby, které dosti nevybíravým způsobem nabízejí, je mnohdy předražené či
pochybné kvality. V médiích se pro ně
vžil název „Šmejdi“. Co je ovšem daleko
horší jsou nájezdy jednotlivců či organizovaných skupin občanů z České republiky, ale i zahraničí, v posledním období
ze Slovenska, které se dopouští trestné
činnosti na seniorech. Pachatelé využívají přesvědčivého chování a různých
legend (vzkaz či zabijačka). Účelem těchto legend je získání důvěry seniora, který pachatelům následně umožní vstup
do svého obydlí. U legendy „vzkaz“ je senior osloven přímo u svého domu s tím,
že soused není doma a potřebuje pro něj
zanechat vzkaz, ale nemá u sebe tužku
a papír. Senior si takovou osobu pozve
k sobě do domu, ale už nehlídá dveře
a zatím co jedná s návštěvou, další osoby

- Pokud máte o nabízenou službu zá-

mu prohledají další místnosti. U legendy
„zabijačka“ je vytipovaný senior osloven
s tvrzením, že jej za ním posílá jeho příbuzný a aby získal jeho důvěru, předá mu
např. řezané květiny. Zároveň jej informuje, že mu příbuzný posílá na ochutnání ze
zabijačky. S využitím této legendy senior
pachatele pozve do svého domu, kde
jej pachatel požádá o rozměnění peněz.
Když zjistí, kam si jde senior pro peníze,
tak jej odláká a okrade o úspory. Za zmínku stojí i upozornění na zvýšenou opatrnost na parkovištích před obchodními
domy a při nákupech.

Doporučení?
- Rčení „Můj dům - můj hrad“ zde platí
dvojnásob. Pokud sami opravdu nechcete, nikoho si nepouštějte do svého
obydlí. Vše se dá vyřídit s neznámou
osobou přes plot či zavřené dveře.
- Šmejdy nabízené zboží nekupujte.
Dá se koupit i v kamenných obchodech případně na internetu za podstatně nižší cenu, v lepší kvalitě a navíc s možností případné reklamace.

na zápraží jakoukoli smlouvu.

jem, vyžádejte si od obchodního
zástupce kopii smlouvy a kontakt
na zástupce. Smlouvu si pak v klidu
přečtete, zjistíte si další informace
a případně pak ji podepíšete.
- Z reakce obchodního zástupce na tento požadavek uvidíte, jak dobře to
s vámi myslí. Když vám smlouvu nechá
k přečtení a rozmyšlení, je to v pořádku
a je pak jen na vás, zda budete mít chuť
se s ním znovu sejít. Když si ale začne
vymýšlet, že je to komplikované, že
se smlouva musí sjednat ihned, že už
do obce nepřijede, není to v pořádku,
jeho úmysly nejsou seriózní. Od takové
společnosti rychle pryč.
- Nenechávejte ve svém autě na viditelném místě žádné věci. Auto je pak
jak výkladní skříň obchodu, která láká
k nákupu, ale bohužel na váš účet.
- Nenechávejte volně přístupné kabelky v nákupních vozících. Odcizení peněženky či jiných cenností je otázkou
několika sekund. Nedělejte radost
zlodějům svou neopatrností.
Bc. Vodička Michal

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Na obecní úřad přišla informace od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Na území Jihočeského kraje působí
lidé či skupina osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí zejména starší osoby a nabízejí jim prodej a instalaci
požárních hlásičů do domácností. Tito lidé se často představují jako hasiči, někde dokonce i jako preventisté, a z jejich řeči
je možné si odvodit, že jsou příslušníky Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihočeského kraje.
HZS Jihočeského kraje důrazně upozorňuje, že neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení. Působí v této oblasti hlavně
lektorsky a v rámci svých možností vzdělává občany.
Chceme vás tímto varovat před osobami, které se pod různými pojmy vydávají za příslušníky HZS Jihočeského kraje.
Příslušnost ke sboru se prokazuje platným služebním průkazem s osobním evidenčním číslem.
Požární hlásiče v domácnostech jsou velice přínosné a při jejich správném užívání vysoce spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů
se pohybuje již od cca 200 Kč a jejich instalace není složitá. Důležitá je také detekce oxidu uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý bývá
častou příčinou úmrtí při nedokonalém spalování. Cena hlásičů CO se pohybuje od 400 Kč. Podstatné je zvolit vhodné umístění
hlásiče tak, aby byl v případě požáru účinný a varoval spící osoby již v počáteční fázi vzniku požáru.
-vj-

TRAKTORISTŮV KOUTEK

Obecní traktor
– náš pomocník
Jak jsem se již zmínil v úvodním článku, podařilo se nám
koupit traktor a kontejnerový vlek (nosič kontejnerů), kontejnery, překopávač kompostu, kátrovačku kompostu a štěpkovač. Nejdříve jsme přemýšleli o traktoru zahraniční výroby, ovšem z důvodu malého území svozu bioodpadu nám
přidělené dotační prostředky na dražší traktor nestačily. S
ohledem na servis, provozní náklady a opravy jsme nakonec
zvolili tradiční českou značku Zetor. Jedná se o typ Proxima
90 o výkonu 88 koní (HP). Pro naše účely výkon dostatečný a
velikost traktoru také. Traktor je též vybaven čelním nakladačem od českého výrobce z Humpolce. Maximální rychlost je
40 km/h. Komfort jízdy je překvapivě dobrý, hlavně při přepnutí na režim odpružení hydrauliky čelního nakladače. Motor je čtyřválec přeplňovaný s chladičem stlačeného vzduchu, vstřikovací soustava s klasickým řádovým čerpadlem. Na
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výfuku je namontováno zařízení na spalování pevných částic.
Doufejme, že tyto novoty nebudou moc poruchové.
Dotace na veškerou výše zmíněnou techniku byla 90 %,
takže samotný traktor včetně čelního nakladače přišel obec
na 125 000 Kč.
Teď už záleží jenom na nás, abychom se o traktor řádně starali a aby nám dlouho vydržel. Zároveň s nákupem této techniky nám ale přibyl problém s jejím uskladněním, v současné
době totiž obec nemá žádnou větší garáž či halu. Jedním z
úkolů do budoucna je tedy se o výstavbu či pronájem takové
haly či garáže postarat.
Jan Kubart

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Erby nad Choustníkem ve 14. až 17. století
V minulém čísle časopisu jsme se seznámili s historií prvního dokázaného
erbu (zlatého žebříku v modrém poli),
který byl používán od založení hradu
Choustník
až
do roku 1322.
A proč právě
do tohoto roku?
Protože tehdy
byl hrad prodán Rožmberkům, jednomu
z nejmocnějších
rodů
tehdejšího
českého
království. Nad Rožmberský erb
Choustníkem
tedy zavlála červená pětilistá růže, kterou snad není potřeba ani podrobně
představovat. A vlála dlouho, až do roku
1597, tedy celých 275 let.

manovi Jiřímu Homutovi z Harasova,
vladykovi, který svůj původ odvozoval od hrádku Harasov u vsi Bosyně
nedaleko Mělníka. V jednoduchém
erbu vladyků Homutů z Harasova byla
jedna polovina štítu stříbrná, druhá
v kombinaci červené a černé. V klenotu pak měli tito drobní šlechtici docela obyčejné síto. (Přídomek z Harasova a stejné erbovní znamení užívalo
hned několik vladyckých rodů, například Chmelíkové, Homutové, Domousičtí a Hrzánové.)
Jiří Homut z Harasova umřel v roce
1616 bez mužských potomků, jeho veš-

kerý majetek přešel na jeho jedinou
dceru Zuzanu, která byla provdána
za
zakladate-

le rodu Černínů z Chudenic
Jana. A erb Černínů z Chudenic, kteří vlastnili hrad Choustník a přilehlá
panství choustnické a radenínské až do roku
1673, bude záro-

veň tím posled- erb Černínů z Chudenic
ním erbem, se
kterým se dnes seznámíme. V erbu je
pravá polovina červená, v levé modrobílé polovině se nacházejí tři horizontální pruhy.
-rj-

Jedinou výjimkou v tomto období
byla léta 1468 až 1476, kdy Jan z Rožmberka dočasně postoupil hrad Zdeňkovi ze Šternberka, vůdci opozice proti
tehdejšímu
českému králi
Jiřímu z Poděbrad. V těchto
letech
měl
Choustník
ve znaku zlatou osmicípou hvězdu
(německy
Stern [štern] –
hvězda; Berg
– kopec, hora)
Šternberský erb
na modrém
poli. Jedná se o takzvané mluvící znamení. Rodové heslo Štenberků je latinsky „Nescit occasum“, přeloženo „nikdy
nezapadá“. Míní se tím právě „šternberská hvězda“.
Ale zpět k našim Rožmberkům. Poslední z nich, Petr Vok, žil mimořádně
nákladným způsobem
života.
Aby byl schopen dostát všem
svým závazkům,
rozprodával postupně okrajové
části rožmberského panství, a tak
roku 1597 došlo
i na Choustník.
Ten prodal svému
regentu a hejt- erb Homutů Harasova
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CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

První úspěchy v ZŠ
Choustník ve školním
roce 2015/2016
V sobotu 3. října 2015 se ve vodáckém kempu na Harrachovce v Táboře
uskutečnil již 28. ročník přírodovědné
soutěže s názvem „Poznej a chraň“. Tradičně se této soutěže plné zajímavých
úkolů z oblasti ochrany přírody účastní
i žáci choustnické školy. Letos školu reprezentovaly 3 tříčlenné hlídky, které
v silné konkurenci ostatních škol okresu
Tábor obstály výborně. Putovní pohár za
1. místo v kategorii nejmladších žáků (3.
– 5. třída) si přivezli chlapci 5. třídy: Miroslav Bejblík, Michal Kos a Filip Taraba.
Radost z vítězství byla obrovská, neboť
chlapci obhájili prvenství z loňského
roku. Krásné 4. místo vybojovaly dívky 5.
třídy: Lucie Dubová, Lucie Říhová a Lucie
Vágnerová. V kategorii mladších žáků
(6. – 7. třída) se smíšená hlídka ve složení
Jana Dubová, Tomáš Skořepa a Šimon
Vančata umístila na skvělém 2. místě.
Všem žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

Dne 5. listopadu skončili naši žáci
na 3. místě v okresním kole soutěže ve
florbalu v konkurenci 22 škol, z nichž
většina je mnohem větších a některé
dokonce se sportovním zaměřením.

Poděkování všem žákům za vzornou
reprezentaci a také paní učitelce Hercíkové s manželem, za perfektní přípravu.
Karel Krejza

PROJEKT 56
Základní škole a Mateřské škole v Choustníku byl MŠMT
schválen projekt v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a tím škola získala dotaci ve výši
499 255 Kč. V rámci tohoto projektu jsme se zapojili do tří tzv.
„šablon“.
Jedná se o tyto šablony:
- Šablona číslo 1 – Čtenářské dílny jako prostředek
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti.
- Šablona číslo 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele
- Šablona číslo 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro žáky

Na stadionu Chelsea

•

Naši žáci v anglické škole
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Účast v šabloně č. 1 nám umožnila zakoupit knihy pro
školní knihovnu za více než 100 000 Kč, v rámci šablony
č. 2 absolvovaly paní učitelky Jana Reisnerová a Ivana
Míková intenzivní studijní kurz v Londýně a paní učitelka
Alena Habisonová obdobný kurz v Berlíně. Všem učitelkám
patří poděkování za iniciativu, se kterou se náročných
kurzů zúčastnily. V rámci šablony č. 4 absolvovalo 10
našich žáků pod vedením paní učitelky Jany Reisnerové
jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii. Podle vyjádření
samotných žáků i paní učitelky byl tento kurz výbornou
konfrontací jejich znalostí anglického jazyka v reálném
prostředí a nezapomenutelným zážitkem.
Karel Krejza

ČINNOST SPOLKŮ
Chtěli byste do zpravodaje
„Z podhradí“ přispět svým
příběhem, skutečnou událostí
z minulosti či pověstí, akcí,
fotkami z dob dávno minulých
i současných?

•
Poděkovat někomu z podhradí,
případně opěvovat krásy
našeho kraje?

•
Něco se vám ve vašem okolí
nelíbí, chcete něco sdělit vašim
zastupitelům nebo vedení
obce?

•
ZAŠLETE NÁM SVÉ
PŘÍSPĚVKY, BUDEME ZA NĚ
RÁDI!

•
redakce@choustnik.cz
nebo

Redakce „Z podhradí“
Choustník 16
391 18 Choustník

STOLNÍ TENIS
Tabulka soutěže po 7. kole - okresní přebor 1. třída
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ol. Dl. Lhota A
Choustník A
So. Tábor B
Ml. Vožice B
Dražice B
Sudo. u Tábora B
Mezno B
Rataje A
N. Dvory B
MAS Sez. Ústí C
Ji. Bechyně C

7
6
7
6
6
6
4
7
5
5
5

5
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0

2
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1

0
1
3
2
2
3
1
5
3
4
4

281:182
239:163
251:239
208:208
207:198
198:218
175:108
195:283
143:193
158:179
126:210

80:46
69:39
65:61
55:53
57:51
52:56
49:23
46:80
34:56
41:49
28:62

19
15
15
13
13
12
10
10
8
7
6

Tabulka soutěže po 7. kole - okresní přebor 2. třída
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sudo. u Tábora C
Sudo. u Bechyně B
Choustník B
Orlov A
Radimovice A
VS Tábor F
ZhořKlokot A
Soběslav D
Vlásenice A
VS Tábor G
Oldřichov B

6
6
6
7
7
6
7
6
6
6
7

6
5
5
4
4
3
2
2
2
1
0

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
1
1
2
3
2
5
4
4
5
7

263:135
260:125
241:161
266:206
235:246
227:179
191:261
190:212
192:224
132:260
129:317

79:29
77:31
67:41
73:53
63:63
64:44
48:78
48:60
50:58
32:76
29:97

18
16
16
16
15
13
11
10
10
8
7

Výňatek ze Zásad pro vydávání obecního zpravodaje
„Z PODHRADÍ“
Bod číslo VI.
Inzerce, blahopřání, vzpomínka
1) O rozsahu inzerce v jednom čísle zpravodaje rozhoduje Redakční
rada, stejně jako o zveřejnění či nezveřejnění inzerátu či reklamy.
2) Inzerce je zveřejňována zpravidla za úplatu. Výši úhrady za inzerci
stanoví starosta obce Choustník.
3) Úhradu za zveřejnění inzerce a reklamy provádí příslušné osoby
u pracovnic Obecního úřadu Choustník, a to na základě faktury či
v hotovosti. Za tímto účelem jsou příslušné osoby povinny sdělit
při podání žádosti o zveřejnění reklamy či inzerce potřebné údaje.
4) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných
předpisů.
5) V rámci placené inzerce nelze zveřejňovat články neslučitelné
s dobrými mravy.
6) Blahopřání, vzpomínka je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla bez
úplaty. Za obsah blahopřání a vzpomínky zodpovídá zadavatel.

CENÍK INZERCE
Inzerce bude vždy uváděna na zadní straně zpravodaje.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PLOŠNÁ INZERCE
Základní cena ČERNOBÍLÉ plošné inzerce u prvního
uvedení inzerátu:
Inzerát o rozměrech 6,0 x 4,2 cm: 150 Kč
Inzerát o rozměrech 6,0 x 9,0 cm: 280 Kč
Inzerát o rozměrech 12,5 x 9,0 cm (A6): 540 Kč
Inzerát o rozměrech 12,5 x 18,5 cm (A5): 1 100 Kč
Inzerát o rozměrech 18,5 x 26,5 cm (A4): 1 900 Kč
Sleva u prvního opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 5 %
Sleva u každého dalšího opakování inzerátu
(z vypočtené ceny): 10 %
Grafické zpracování inzerátu: zdarma
ŘÁDKOVÁ INZERCE
max. 90 znaků vč. mezer
Cena za jeden řádek inzerátu (30 znaků vč. mezer): 15 Kč
Inzerce s nabídkou zaměstnání: 50% sleva z vypočtené ceny
Sleva pro osoby a firmy se sídlem v obci:
50% z vypočtené ceny
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VYDÁVÁ:
obec Choustník, Choustník 16, PSČ 391 18
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