ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
10. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
V tomto podzimním vydání
choustnického zpravodaje bych
vás rád informoval o stavebních
a kulturních akcích v našich obcích.
Na jaře tohoto roku obdržela obec 80% dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR
na zhotovení vrtu CH1 – zdroj
pitné vody. V průběhu července vyvrtala firma Vodní zdroje
a.s. průzkumný HG vrt s výstrojí
a těsněním do hloubky 120 metrů. Následně započaly čerpací zkoušky, chemické zkoušky
a rozbory vody. Koncem měsíce
září proběhne vyhodnocení celého díla, předběžně se tyto hodnoty shodují s požadavky hydrogeologického projektu. Dalším
krokem tohoto projektu bude
propojení tohoto vrtu s obecní
vodárnou – zhruba 600 metrů.
Zde budeme také žádat o podporu a doufáme, že v příštím
roce bude obec čerpat pitnou
vodu z vlastního nového vrtu.
Letní stavební práce na sebe nenechaly dlouho čekat v podobě
zchátralého stropu v učebně 3.
třídy základní školy. Hrozilo zde

ŘÍJEN 2017
zřícení podbytí stropu a zranění
žáků, proto bylo nutné celý strop
odstranit a zhotovit nový ze sádrokartonu, to vše v průběhu letních
prázdnin. Poděkování patří stavební firmě Souček, která v tomto krátkém termínu stavbu stihla
zhotovit a předat 14 dní před koncem prázdnin. Zde bych rád poděkoval zaměstnancům školy, kteří
museli celou budovu uklidit, setřít
všudypřítomný prach a připravit
se na začínající školní rok. V tomto
zmatku se musel zorientovat také
náš nový ředitel Mgr. Karel Zvěřina, který od 1. 8. 2017 nahradil
bývalého ředitele Ing. Karla Krejzu. Doufám, že se novému řediteli bude na naší škole líbit a bude
mít spoustu zajímavých nápadů
pro její zkvalitnění a propagaci.
Další stavební akcí byl nový asfaltový povrch v Předboři na cestě k Markvartům a Mikšům. Tato
stavba byla úspěšně zhotovena
a předána. Z důvodu podmáčení
budovy kina v Předboři jsme započali s odkopáváním okolo celé
stavby, napojením okapů do kanalizace a zhotovením hydroizolací. V návaznosti na tuto akci
jsme zvětšili parkovací místo před
vchodem a obnovili zasypané

a zaasfaltované kontrolní šachty
kanalizace.
Problém parkování vozidel před
zdravotním střediskem jsme se
rozhodli vyřešit položením zatravňovacích dlaždic v dolní části
pozemku navazujícím na silnici
mezi okály. Doufáme, že toto parkování odlehčí hromadění vozidel
na hlavní silnici, aby zde nedošlo
k nějaké havárii. Výstavba byla
již započata a v průběhu září by
měla být dokončena.
Středověké slavnosti, největší
kulturní akci naší obce, hodnotím jako velmi zdařilé. Přes 950
návštěvníků potěšilo příznivé
počasí a bohatý program v podání mnoha skupin šermířů,
sokolníků, střelců a ostatních
účinkujících. Začátkem září nás
oslovil klub historických vozidel
Soběslav, kterým jsme ochotně
umožnili zastávku na naší návsi, aby zde plnili různé úkoly
související s orientační jízdou
historických vozidel. Příznivci
motorizmu si zde mohli prohlédnout zúčastněné veterány.
Přeji vám příjemné „babí léto“
a ještě trochu sluníčka před zimou.
Jan Kubart, starosta
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POLICE JNÍ SLOUPEK BABETTO PARTY 2017

Domácí násilí – citové vydírání 22. 7. 2017 Vlčeves
Nemám vůbec žádnou pochybnost o tom, že v Choustníku, Předboři či Kajetíně žijí jen samí slušní lidé, ale tyto informace by možná
mohly pomoci někomu, koho znáte z vašeho okolí či pracoviště.

DOMÁCÍ NÁSILÍ:
Agresor - (převážně se jedná o muže, ale může to být i žena) fyzicky napadá
partnera či své děti např. fackování, kopání, škrcení, bití, ohrožování
zbraní apod.
- sexuálně zneužívá a to tak, že používá sílu nebo výhrůžky za účelem
vynutit si sex
- dlouhodobě zastrašuje, ponižuje, tyranizuje
- izoluje své blízké od rodiny, příbuzných, známých
- odpírá poskytnout finanční prostředky i na základní potřeby

CITOVÉ VYDÍRÁNÍ:
Agresor -

nadává, neodůvodněně obviňuje, má pokořující poznámky či gesta
zastrašuje, zabraňuje spánku či odpírá napadenému stravu
rozkazuje, co se má dělat
brání návštěvám u příbuzných či známých, sleduje telefonáty, pronásleduje, dělá kontrolní návštěvy či telefonáty
- ponižuje ve společnosti, neposlouchá a přerušuje hovor s cílem zesměšnit, ponížit, vydírá

Doporučení?
Násilí, které se nezastaví hned na počátku, se bude stupňovat! Samo neskončí!
Nikdy agresora za jeho chování sami před sebou neomlouvejte!
Co nejdříve se obraťte na l. 158. Policie může agresora vykázat.
DONA (linka pro oběti domácího násilí) tel. 251 511 313
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – linka obětem kriminality a domácího násilí
tel. nonstop/ bezplatně 116 006, www.bkb.cz
Bc. Vodička Michal

TRAKTORISTŮV KOUTEK
Rok utekl jako voda a naši traktoristé se v sobotu, den před choustnickou poutí, sjeli na dalším ročníku „traktorpárty“ v Choustníku u Brychů. Když nebudu počítat nultý
ročník, tak je to již po sedmé za účasti 32 traktorů.
Tentokrát jsme zčásti pozměnili trasu projížďky okolo choustnické hory až do Tříklasovic, a to na požádání místního starosty Jardy Doležala. Po prezentaci účastníků a
napíchnutí „stokilového“ selete následovala rozprava a odjezd. Po průjezdu obcemi
Krtov a Terezín proběhla první občerstvovací zastávka na louce pod Chrbonínem, kde
se pořádal první ročník závodů pionýrů. Po vzájemné prohlídce všech strojů se celý náš
konvoj odebral na louku pod Benedův mlýn, kde jsme vyčkali na start rychlých i pomalých závodníků na „kozlech“ s motorem o objemu 50 ccm. Další část etapy pokračovala
přes brod Černovického potoka ve Mlýnech okolo Stražiště až na hřiště v Tříklasovicích.
Někteří účastníci zabloudili, takže půlka traktoristů přijela od Psárova a druhá od Stražiště. Nakonec jsme se sjeli šťastně na hřišti a Jarda nás přivítal se skleničkou medoviny
v ruce. Zrovna zde probíhal nohejbalový turnaj. U stánku s občerstvením na nás čekal
čerstvě upečený bramborák. Po třičtvrtě hodiny jsme popojeli do Předboře a i zde u
rybníčku na návsi naše kolona zastavila na třetí občerstvení a prohlídku traktorů. Po
chvíli odpočinku nás čekal cíl v Choustníku. Po cestě se bohužel opět celý konvoj potrhal, především v Kajetíně po objezdu kolem rybníka, takže dojezd do cíle probíhal dost
chaoticky. Někteří traktoristé ještě kroužili se svými stroji po Choustníku, jiní již v cíli
konzumovali selátko.
Počasí se povedlo až na pár kapek v Předboři, zábava pokračovala až do nočních
hodin a všichni se už zajisté těší na projížďku v roce 2018.
Jan Kubart
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Rok se s rokem opět sešel a ve Vlčevsi se konala Babettopárty. Jednalo
se již o druhý ročník. Zájem o účast byl
obrovský. Babettystů oproti loňským
ročníkům přibylo. Sešlo se cekem 65
nadšených závodníků. Mladí i staří,
holky i kluci. Nadšenci připravili své
stroje, aby je v celé své kráse mohli
předvést porotě, která hodnotila jejich celkový stav a udělovala první
body. Porotci byli neúprosní a přítel
neznal přítele. Urputné snahy některých závodníků o úplatu porotců, aby
přimhouřili oko a udělili o nějaký ten
bodík navíc, proběhly bezúspěšně.
Počasí nám přálo, takže i spanilá jízda, která následovala, probíhala bez
jediného mráčku. Vyrazilo se směrem na Chrbonín. Pro mnohé bylo
obtížné překonání prvotního kopce,
který se tímto směrem nachází. Nakonec jej ale zdolali všichni. Našli se
ovšem i tací, kteří museli zapojit své
síly a šlápnut do pedálů, aby i tuto
překážku překonali a nezůstali pozadu. Pokračovalo se přes Choustník
do Předboře. Zde se mohli všichni
občerstvit a nabrat síly. Pak se vyrazilo směrem na Tříklasovice, Psárov,
Mlýny a zpět do Vlčevse.
Ve Vlčevsi už čekala nejtěžší část
závodu a to jízda zručnosti, která
byla zase o něco náročnější než loni.
Na závěr museli účastníci předvést
rychlost svého stroje. Pak nastal čas
sčítání všech bodů a chvíle napětí všech zúčastněných, kdo stane
na stupni vítězů. Konkurence byla
veliká, a tak své prvenství bohužel
neobhájil ani jeden z loňských vítězů.
V kategorii mužů zvítězil Olda Šimeček z Tučap a dámskou vítězkou se
stala Eliška Janurová z Kozmic. Byl to
zkrátka nelítostný boj, ale prvenství
může získat pouze jeden.
Když už bylo rozhodnuto o vítězích
i poražených, začalo se slavit. Po čuníkovi pečeném na počest všech bojovníků se jen zaprášilo. Zmizel dřív, než
si vůbec stačil všimnout, že se otáčí
na ohni. Další ročník je tedy úspěšně
za námi. Můžeme se těšit na příští rok
a na všechny nadšené Babettysty.
Helena Horová
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Žehnání obecních symbolů
Dne 3. 7. 2017 se v místním kostele
Navštívení Panny Marie, po skončení pouťové mše sv., konala slavnostní ceremonie žehnání obecní vlajky
a znaku. Za zpěvu chorálu Svatý Václave do kostela vešli zástupci místních
hasičů v čele s panem starostou, kteří
přinesli oba symboly. Přivítal je pan
farář Jan Hamberger a požádal pana
starostu Jana Kubarta o úvodní slovo. Ten krátce promluvil o procesu
výběru, tvorby a schválení podoby
těchto symbolů a rovněž přiblížil význam jednotlivých zobrazených částí.
Poté pan farář vyzdvihl důležitost takovýchto událostí pro soužití celého
obecního společenství, a zdůraznil
též nutnost připomínat si křesťanské
kořeny, ze kterých vycházíme. Následovala žehnací modlitba a symbolické pokropení svěcenou vodou
a okouření kadidlem.
Na závěr všichni zazpívali českou
národní hymnu a hasiči v průvodu
nově požehnané obecní znaky odnesli.

Oznámení z farnosti
Od 1. 9. 2017 má farnost Choustník nového duchovního správce. Je jím páter
Augustin Ján Grambal z Černovic. Nedělní
mše sv. bude sloužena jako dosud v 11 hod.
V souvislosti s tím zde po třech letech
ukončil své působení páter Jan Hamberger ze Soběslavi. Odešel milý, pracovitý

a stále usměvavý kněz, jehož si vážila většina lidí, se kterými se setkával. I když to
často neměl lehké, maximálně se snažil
pracovat pro rozkvět farnosti a udržovat
se všemi lidmi dobré vztahy. Ti, kteří ho
zde měli rádi, mu děkují za obětavou službu, trpělivost a přátelství a přejí mu v jeho
nelehkém kněžském poslání vše dobré.
Vančatovi

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

PA N

KO U T E K

V dnešním příspěvku bych chtěl zavzpomínat na obchodníka ze staré školy, který byl na svou dobu výjimečný,
uměl prodat snad i to, co vůbec neměl.
Jedná se o pana Koutka, který ve svém
krámku měl snad všechno pro uspokojení zákazníků a to, co náhodou neměl,
říkával „přijďte zítra, mám to na poště“.
Uvedu několik veselých historek, které jsem zažil sám, anebo má manželka,
která je vnučkou pana Koutka a jezdila
do Choustníka na prázdniny. Tak napří-

klad jako chlapec jsem byl v jeho krámku,
když přede mnou jedna paní z Tříklasovic
při placení vysypala několik drobných
a řekla: „Pane Koutek, vyberte si, já na to
špatně vidím.“ „Špatně vidíte? Tak počkejte!“ Vzal malé schůdky, přisunul je k regálu, povytáhl jedno ze šuplat a vyndal hrst
elipsovitých brýlí. „Zkuste si, na které budete vidět.“ Paní si po několika zkouškách
vybrala. „Tak si je nechte, a mě dáte čtyři
koruny.“ Další příklad, který jsem zažil. Stavěli jsme 30. dubna májku a neměli jsme

krepový papír na fábory. Bylo po dvanácté hodině noční a jeden z nás zabouchal na vrátka u Koutků a po chvíli přišel
v noční košili s čapkou na hlavě náš děda.
„Jaké přání máte?“ „Potřebujeme krepový papír.“ „Musíte chvíli počkat, mám ho
na půdě.“ Za chvíli přinesl papír, který stál
padesát haléřů. Má manželka zažila mnoho úsměvných činností obchodníka dědy,
když zde byla na prázdninách. Například
přišel z krámu do kuchyně a zeptal se babičky, jestli je na plotně třílitrový hrnec,
ve kterém ona vařila polévku. Když to
babička potvrdila, vzal jiný hrnec, rozvařenou polévku přelil, hrnec opláchl a ještě
teplý ho šel prodat. Jednou ho zase viděla,
jak si na chodbičce podvazuje provázkem
kalhoty a po uvázání šel do krámu, v ruce
kšandy, které prodal zákazníkovi. Podobných akcí bylo víc. Ze všeho nejraději pražil
kávu a vůně se táhla celým domem, a tím
plnil heslo, které viselo v krámku: Káva
od Koutka, je dobrá pochoutka. Dnes je
z bývalého krámku moderní prodejna
Opeko majitele pana Lapáčka. Děda nikdy nedával žádné účtenky, nikdy nedělal
inventuru, říkával: „Krám je plný a nějaké
peníze zbyly.“ Byla to jiná doba, dnes se
musí na všechno vydávat účtenky, dělat
každou chvíli inventury a navíc provádět
EET (elektronická evidence tržeb). To by se
děda divil, jak se to všechno zjednodušilo.
Kovář František, 87 let
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CO O NÁS PÍŠOU V JIHOČESKÝCH PERIODIKÁCH
22. 7. 2017 týdeník Táborsko

Slavnosti na Choustníku přilákaly stovky lidí
CHOUSTNÍK – V sobotu 22. července se hrad Choustník proměnil ve středověkou tvrz. Konal se tu další ročník slavností,
na kterých návštěvníky přivítali rytíři ve své zbroji. Souboje na život a na smrt předvedli rytíři a šermíři ze souboru Aurum Tábor,
Vendetta Strakonice nebo Aesculus z Černovic. Lidé se seznámili
s různými způsoby boje a vyzkoušeli si lukostřelbu. Nechyběly
ani ukázky sokolnictví a práce s dravými ptáky, o které je každým
rokem mezi návštěvníky velký zájem. Připravený byl doprovodný program pro děti. Program slavností zakončila ohnivá show
a večer všem pro radost zahrála skupina Happy Band.
Středověké slavnosti na Choustníku.
Foto: Deník / Alena Šatrová

26. 7. 2017 Táborský deník

Choustník opět pohltil středověk,
návštěvou ho poctil i Fridrich Barbarossa
Choustník – Na majestátný a hrdý hrad se vrátil středověk. Výpravu do prvopočátků zdejšího panství si nenechal ujít rekordní počet návštěvníků tradičních slavností.
Mohutný příliv hostů na hradě Choustník pochopitelně potěšil pořadatele akce včetně Radima Jindry, místostarosty stejnojmenné obce a jednoho z organizátorů slavností. „Návštěvnost byla oproti předchozím rokům opravdu skvělá. Vyšlo nám
parádně počasí a myslím si, že lidé museli být spokojení. Měli
jsme tady spoustu šermířských skupin, sokolníky s dravými
ptáky, k vidění byly renesanční i gotické tance a zpěvy. Vrcholnou atrakcí se stala historická scéna, která se váže k tomuto hradu,“ říká Radim Jindra a odkrývá historické zákulisí tématu slavností. „Psal se rok 1158 a římský král a císař Fridrich Barbarossa
dobýval Milán. Byla u toho i vojska knížete Vladislava čítající asi
deset tisíc Čechů, kteří byli mezi všemi bojovníky nejudatněj-

ší. Ti také dorazili k hradbám Milána nejdříve a úplně prvním
z nich jakýsi Jetřich. Posléze byl pasován Fridrichem Barbarossou na rytíře za to, že se první přenesl přes hradby, a dostal erb
se zlatým žebříkem v modrém poli. O více než sto let později si
jeho potomci tento erb s sebou na Choustník přinesli. Je stejně starý jako znak českého království, protože ve stejném roce
jako Jetřich byl Vladislav korunován na krále a dostal do znaku
českého lva.“
A právě Jetřichův rytířský ceremoniál v sobotu Choustník
prožil. „Do hradu vjel Fridrich Barbarossa na bílém koni a před
očima návštěvníků pasoval Jetřicha na rytíře,“ vypráví choustnický místostarosta. „Musím říct, že příjezd Fridricha byl v takovém davu lidí vážně divoký, ale také hodně působivý,“ usmívá
se Radim Jindra.
Historický den na Choustníku se i díky ohňové show a již
současné produkci kapely Happy Band náležitě protáhl a noční sestup lesem připomněl mnohým návštěvníkům středověk
znovu…
Autor: Pavel Šácha

27. 7. 2017 Táborský deník

Svatby
Poutavým místem k uzavření sňatku je také zřícenina Choustník na Táborsku. Se svatbami v areálu tady nemají žádný problém,
což potvrzuje i místostarosta obce Radim Jindra. „Za minulý rok
jsme měli na hradě tři obřady, oddávat se dá i v nedalekém skalním městě. Ono je v podstatě jedno, kam se s tím stolečkem postavíte,“ usmíval se choustnický místostarosta a připomněl dva
roky starou příhodu. „V srpnu 2015, kdy panovala úmorná vedra,
si novomanželé přáli oddat na hradní věži. Byla to malá svatba,
takže jsem v tom neviděl žádný problém. Uprostřed obřadu se
ale z původně malého mráčku na obzoru strhla obrovská průtrž
mračen. Déšť mi totálně rozmočil papír s proslovem, nevěstě zničil líčení a ze všech crčela voda,“ vyprávěl.
Zdroj: http://taborsky.denik.cz/z-regionu/ano-si-snoubenci-rekli-na-hrazi-rybnika-20170727.html

Obecní strážník v Choustníku
Víte, že Choustník měl i svého
obecního strážníka? Dříve, než byl
v obci zaveden rozhlas, jeho funkci
plnil obecní strážník, který se na místech s nejhustším osídlením zastavil,
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zabubnoval „tuš“ na menší buben,
počkal, až se obyvatelé sejdou a pronesl známou větu: “Na vědomost se
dává…“ to, co se dohodlo na schůzi MNV apod. To se dělo v době,

kdy jsem jako kluk trávil prázdniny
u svých prarodičů, kteří jako bývalí zaměstnanci knížete Rohana měli
deputátní byt přímo na zámku. Tímto posledním strážníkem byl můj
prastrýc pan Rudolf Čásenský, který
zemřel v roce 1950.
Chrudoš Šarka

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

ŽIDÉ A ŽIDOVSKÁ OBEC V CHOUSTNÍKU – 1. část
Připomínkami židovského osídlení
bývají zejména hřbitovy, méně již různě
přestavěné synagogy a sídelní okrsky, ne
vždy právem nazývané ghetta. Ne každá
náboženská obec měla své pohřebiště
a zdaleka ne všude nacházíme zřetelné
pozůstatky modliteben či vyhrazených
domů. Před lety jsem v rámci konzultací se
zasloužilým badatelem panem Jiřím Fiedlerem upozornil na Choustník, o němž
jakákoliv zmínka chybí i v poslední souborné publikaci o židovských památkách.
Slíbil, že se v rámci své encyklopedie bude
touto obcí zabývat. Není jasné, zda to stihl.
Předkládaný text, založený na podobném
výběru pramenů, může být náhradou
jeho encyklopedického hesla.
Choustník leží jihovýchodně od Tábora a je znám především díky zřícenině
gotického hradu. Místní náves je někdy
nazývána náměstím, ale městský status obec nikdy neměla. Další památky
představují renesančně-barokní zámek
a farní kostel. Židé by měli být vnímáni jako integrální součást zdejší historie.
Komunita se zde rozvíjela zejména v období, kdy panství držela hrabata Voračičtí z Paběnic (1709-1843). Po rozdělení
sporckovského dědictví na radenínskou
a choustnickou část byla i zde zřízena
palírna kořalky a jejím provozem roku 1710
pověřen Žid z Radenína, řezník Abraham
Benjamin. Ten měl nejméně pět dětí.
Během následujících desetiletí přicházely
další rodiny. Z let 1736-82 je v knihách
svatebních konsensů doloženo 7 sňatků
místních Izraelitů. V r. 1783 sem příslušelo
7 familiantů (židovský familiant = držitel

povolení založit si rodinu, více viz poznámka na konci článku), dohromady 39 osob;
vinopalník a drobní obchodníci. Roku 1793
v Choustníku žilo nebo sem náleželo 8 či
9 familiantů, dohromady 65 či 69 osob.
Příjmení sem příslušných rodů: Schmolka,
Schwarz, 3 x Kohn, Löffler, Hermann, Harnischer a Metzl. Táž příjmení nacházíme
i v knihách familiantů. K roku 1840 máme
překvapivě vysoký údaj o dvaceti rodinách na panství, totéž k roku 1851, přičemž
tyto rodiny měly cca 100 členů. Písemné
prameny k zdejšímu židovstvu představuje dále pět matričních knih (z toho dvě
kontrolní) z let 1799 po počátek 20. století
a kniha synagogálních sedadel. Židovské obyvatelstvo Choustníka bylo soustředěno na malém náměstíčku, které je
dosud patrné po levé straně komunikace
od zámku na obec Předboř. Již v 18. století
tu musela být modlitebna. Malá synagoga
je bezpečně doložena začátkem následujícího století. Stála uprostřed náměstíčka

Židovské náměstíčko v CHoustníku na katastrálním plánu

spolu s dalším objektem, ve kterém je doložena rituální lázeň (mikve). Takové umístění synagogy známe z některých maloměstských ghett (Březnice, Heřmanův
Městec, Votice). Roku 1840 jsou zmíněny 4
židovské domy. V matrikách se ale objevuje jejich římské číslování I až VII. Vysvětlením může být obvyklé dělení domků mezi
více nájemců. I zdejší kronikář zaznamenal
tento jev, že domky s více byty měly společnou stěnu a komín. Někdejší židovské
domky jsou současná čp. 47, 48, 55-59.
Choustničtí Židé nežili vždy se sesterskou
obcí v Radeníně v dobrém. Roku 1820 si
Radenínští stěžovali své vrchnosti na cizopanské choustnické, proč by měli mít
nějaký podíl na užívání větší radenínské
synagogy. Choustnická synagogální kniha
vznikla asi roku 1830 u příležitosti rozprodeje dosud pronajímaných sedadel (bylo
v ní 30 mužských a 30 ženských sedadel)
jednotlivým věřícím. Obsahuje zápisy z let
1831-38.
Pokračování příště
Karel Vošta
(vysvětlení pojmů doplnila -vj-)
Poznámka:
Familiantský zákon (1726) = protižidovské opatření, pokus omezit počet židovských obyvatel.
Za vlády Karla VI. roku 1726, po sčítání obyvatel, byl vydán tzv. Familiantský
zákon – podle kterého měl být zachován
daný počet židovských rodin, což v Čechách činilo 8541 a na Moravě 5106 rodin.
Podle tohoto zákona se směl ženit pouze nejstarší syn z každé židovské rodiny.
Ostatní měli možnost buď odejít ze země
nebo zůstat svobodní (což bylo v rozporu
s židovskou tradicí). Prvorození synové
ještě museli složit zkoušku ze čtení, psaní, náboženství, němčiny apod. Druhorození synové a vnuci se mohli ženit až
po uprázdnění míst ve vymezeném počtu.
Těmito opatřeními byla „přebytečná“ židovská populace nucena k emigraci.
Familiantský zákon byl zrušen v r. 1849.

•
5

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

VÝMĚNA STRÁŽÍ
Mohlo by se zdát, že řeč bude o našem hradě, ale není tomu tak. V obci máme více míst
a staveb, které je nutno strážit. Jednou z nejdůležitějších je škola. Asi většina obyvatel
Choustníku postřehla, že během srpna došlo k výměně ředitele naší základní školy.
Pomyslné žezlo převzal od odcházejícího Ing. Karla Krejzy nastupující Mgr. Karel
Zvěřina. Jelikož nový pan ředitel nepochází z Choustníku a tudíž o něm lidé moc nevědí,
rozhodli jsme se položit mu několik otázek, které by nám o něm něco prozradily.
Kde jste se narodil a vyrůstal jako dítě?

Jaké cizí jazyky umíte?

Narodil jsem se v Dačicích, okres Jindřichův Hradec,
a skoro celé dětství jsem prožil v Batelově na pomezí Čech
a Moravy.

Anglicky (slovem i písmem) celkem slušně, německy
a rusky celkem neslušně.
Máte čas na koníčky a sport? Jaké?

Jaký jste byl žák a student?
Měl jsem celkem dobrý prospěch. Těžší byly většinou
začátky, konec vždy vše napravil. Občas jsem měl problémy
s některými učiteli.
Měl jste ve škole nějaký oblíbený předmět?

Na koníčky (sport a rybaření) si zatím čas najdu.
Pokud vám to nevadí, rádi bychom se zeptali, zda jste
ženatý a zda máte také nějaké děti?
Jsem ženatý 36 let pořád se stejnou paní a mám dva syny,
33 a 28 let.

Chemii, fyziku, tělocvik, práce v dílně.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Který předmět vás ve škole nebavil?
Neměl jsem předmět, který by mě vyloženě nebavil. Snad
jen práce na pozemku v zimním období. Učitel nám dvě
hodiny přednášel teorii a mně to v 7. ročníku připadalo
nekonečné!
Co jste studoval po základní škole?
Po základní škole jsem studoval strojní průmyslovku a pak
pedagogickou fakultu.
Jakou máte aprobaci nebo specializaci?
Mám vystudovanou aprobaci Fyzika – základy průmyslové
výroby.
Kde jste pracoval a působil od studií dodnes?
Učil jsem na Základní škole v Mladé Vožici, Táboře, Malšicích
a na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Poté jsem pracoval
v zahraničí (Irsko, Anglie, Skotsko a Skandinávie).
Co se vám na práci ředitele líbí?
Mohu ovlivňovat chod školy, snad k lepšímu, a nemusím
poslouchat ředitele školy.
Co vám naopak na této práci vadí?
Příšerná úředničina, vyplňování kolonek, nesmyslná hlášení apod ., tyto činnosti mě odvádějí od práce s dětmi.
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Jím vše zdravé i nezdravé. Všechna dobrá jídla jsou pro
mne oblíbená.
Chystáte nějaké větší změny na naší škole?
Zatím jsem tady krátkou dobu, s chodem zařízení se
seznamuji, ale nějaké větší změny zvažuji.
Jak vás přijal učitelský sbor?
Zatím mne nikdo fyzicky nenapadl ani mi sprostě
nevynadal, takže dobře.
Jaké máte plány se školou do budoucna?
Nějaké plány mám, zatím vše promýšlím. Některé
představy jsou celkem reálné, jiné závisí na finančních
možnostech. Předně bych rád ve škole vybudoval malou
dílnu pro výuku technických prací.
Máte nějaký zvláštní vztah k Choustníku?
Je to brána do Českomoravské vrchoviny, krásná krajina,
hrad na kopci, celkem příjemní lidé. Co víc si přát?
Víme, že pan ředitel bydlí v Táboře, ale náš kraj mu
není až tak cizí, protože vlastní chalupu, na které tráví
dost času, a ta se nachází v nedalekém Hlavňově. Snad
se mu u nás bude líbit a do Choustníku nebude jezdit jen
pracovně. Přejeme mu mnoho úspěchů a pevné nervy při
tak náročném úkolu, jakým vedení školy bez pochyb je.

ČINNOST SPOLKŮ

SDH CHOUSTNÍK - sezóna 2017
S prvním tréninkem jsme začali
na konci dubna jako přípravu na každoroční okrskovou soutěž, která se konala 6. května 2017, a my tedy měli dost
času na velké množství tréninků. Tento
rok je výjimečný, protože po 8 letech
se tu opět dalo dohromady družstvo
SDH Choustník ženy v novém složení,
které zatím není stálé. Tréninky probíhaly různě a my do toho dávali všechno
a trénovali pomalu denně.
Na okrskovou soutěž jsme vyrazili
ve třech družstvech: SDH Choustník
muži I. ve složení Roman Tíkal (koš), Filip
Kratochvíl (sání), Petr Průša (stroj), Jan
Punčochář (béčka), Tomáš Jirek (rozdělovač), Pavel Šimeček (pravý proud),
Ladislav Tománek (levý proud); SDH
Choustník ženy ve složení Jana Tupá
(koš), Alena Šimečková (sání), Jitka Šimečková (stroj), Ilona Jindrová (béčka),
Sabina Šimečková (rozdělovač), Michaela Bednářová (pravý proud), Natálie
Jindrová (levý proud); SDH Choustník

muži II. ve složení Roman Tíkal (koš),
Karel Průša (sání), Petr Průša (stroj), Jan
Punčochář (béčka), Jirka Jirek (rozdělovač), Jaroslav Smetana (pravý proud),
Petr Tíkal (levý proud). Celkem jsme si
odvezli 5 pohárů: SDH Choustník muži
II. za celkové první místo, SDH Choustník muži I. za celkové druhé místo, SDH
Choustník ženy za celkové třetí místo.
Oba dva týmy mužů si odvezly ještě
poháry za nejrychlejší útoky. Všichni
jsme byli spokojení a večer jsme to zakončili na zábavě v Dlouhé Lhotě.
21. května se konala schůze, na které jsme rozhodli o koupi nových sportovních hadic, které zaplatila obec.
S těmito hadicemi jsme pak po další část sezóny vyrazili na Táborskou
hasičskou ligu, kde jsme se zúčastnili
soutěží ve Dvorcích, Chrboníně, Tučapech (noční soutěž), Chýnově, Krátošicích (noční soutěž), Bezděčíně, Kozmicích a Zhoři u Tábora. Dokonce jsme
vyrazili i na jednu soutěž do PLPÚ

(Pelhřimovská liga v požárním útoku)a
to noční v Žirovnici. Naše mašina však
dostala zabrat, a tak po část soutěží
nebyla k dispozici, proto jsme běhali
také se zapůjčenou mašinou a strojníkem (David Kozel SDH Krotějov sport
a Klára Pacltová SDH Chrbonín, kterým bychom tímto chtěli poděkovat).
SDH Choustník ženy si svůj nejlepší
čas zaběhly na noční soutěži v Tučapech, 27:38 s stačilo na krásné 12. místo.
SDH Choustník muži si svůj nejlepší
čas zaběhli v Kozmicích, 22:16 stačilo
na 24. místo.
Tento rok nás ještě možná čekají dvě
soutěže, a to „O pohár obce Ústrašice
a Memoriál Patrika Pažina“ a „Mikulášská soutěž v Českém Rudolci“.
Tuto sezónu si troufám označit jako
velmi povedenou!
Mimo jiné se naše zásahová jednotka
také podílela na technické pomoci při
odklízení stromu z vozovky po bouřce na trase Kajetín-Skopytce, a to dne
11.srpna 2017, ve složení Karel Průša,
Petr Průša, Petr Růžička, Vladimír Tíkal,
Petr Tíkal a Jan Punčochář.
Za SDH Choustník Natálie Jindrová
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ČINNOST SPOLKŮ

Přátelské utkání žáků Choustník - Soběslav 4:6

Zadní řada zleva:
Přední řada zleva:

Hráči Choustníka se díky péči trenérů velmi zlepšili, ještě na jaře bylo
skóre zápasu cca 0:30

R E DAKC E
žádá čtenáře o pomoc
Pravděpodobně v dubnu 1920, při své návštěvě Soběslavi, navštívil údajně naši obec Tomáš Garrigue
Masaryk. Také prý naši obec navštívil v roce1937 známý český spisovatel Karel Čapek, a to při své návštěvě prezidenta Ed. Beneše v Sezimově Ústí. Hledáme
jakékoliv svědectví, článek z dobových novin, fotografii atd., která by nám tuto bílou stránku dějin naši
obce osvětlila.
Máte-li proto jakoukoli informaci, prosím, obraťte
se na kohokoliv z redakce časopisu.
Děkujeme.
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