ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
4. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozdravil v roce 2016 a dovolte, abych Vám přiblížil plánované
akce Obecního úřadu v Choustníku
na tento rok.
Ze stavebních prací zastupitelstvo
odsouhlasilo opravu chodníku od fary
ke staré hospodě. Bude též provedeno
prodloužení vodovodu v Dubovce. Stavební povolení k výstavbě nového parkoviště k hradu je již vyřízené, takže nic
nebrání jeho výstavbě. Těsně před vyřízením je také stavební povolení ke komunitní kompostárně, jejíhož provozu bychom se snad měli v tomto roce dočkat.
Obecní úřad dále vyřizuje několik dotací na různé opravy. Jedná se zejména
o opravy vozovek, a to od Buriánů k ha-

BŘEZEN 2016
sičárně a od hasičárny k Fučíkům. Ve hře
jsou též dotace na opravu kapličky v Kajetíně a budovy kina v Předboři. Zažádáno máme též o dotace na odbahnění
rybníka pod obecní čističkou odpadních
vod, kde se nahromadilo velké množství
kalů. Toto odbahnění je důležité kvůli zakalení vody, se kterým jsme se již setkali
v minulém roce, a asi nikdo nechce, aby
se tato situace opakovala. Je možné, že
některé z těchto dotací nemusí vyjít, takže se stavba provede v menším rozsahu,
případně se počká na další vyhlášení dotačního titulu.
V současné době probíhá na návsi
v Choustníku prořezávka stromů. Byl též
zpracován dendrologický posudek, který
navrhuje několik stromů porazit z důvodu ohrožení zdraví a života kolemjdou-

cích. Toto kácení již odsouhlasilo zastupitelstvo obce.
V minulém roce byla úspěšně dokončena oprava chodníku pod základní školou,
kde byla současně přeložena ucpaná odvodňovací kanalizace. Dále pak proběhla
oprava tenisových kurtů, oprava chodníku u Váchů v Předboři, nová elektroinstalace v budově kina Předboř, nová prodloužená pergola a dlažba pod pergolou
na hradě a nový asfaltový povrch u autobusové zastávky na návsi v Choustníku.
Z kulturních akcí bych Vás chtěl pozvat
na již „tradiční“ slavnosti na hradě, které
by se měly odehrát 23. 7. 2016. O ostatních
kulturních akcích budete informováni prostřednictvím choustnického zpravodaje
a našich internetových stránek.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

To, co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO)
Zastupitelstvo č. 7 ze dne 18. 11. 2015

•
•
•
•

ZO projednalo a schválilo složení inventarizační a likvidační komise: Karel Průša - předseda, členové – Veronika Jakeš
a Jindřich Komárek.
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 12/2015.
ZO projednalo a schválilo v rámci „Programu obnovy venkova“ na rok 2016 podání žádosti o dotaci na opravu chodníku od čerpací stanice ke „Staré hospodě“.
ZO projednalo a schválilo výši cen vodného a stočného na rok
2016. Vodné bude 21,76 Kč vč. DPH, stočné 26,26 Kč vč. DPH.
ZO projednalo a schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

•
•
•
•

ZO projednalo a schválilo dodavatele na akci „Prodloužení obecního vodovodu v části Dubovka“ firmu KAVAS-W,
s.r.o., Slapy 106 - výše nabídky 317.847 Kč bez DPH.
ZO projednalo, odsouhlasilo a pověřilo starostu podáním
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
místních komunikací v roce 2016.
ZO projednalo a schválilo znovu založení SDH Předboř.
ZO projednalo a schválilo sídlo firmy Českého svazu včelařů Choustník v budově Obecního úřadu Choustník čp. 16.

Zastupitelstvo č. 8 ze dne 14. 12. 2015

•
•

ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2016 jako rozpočet přebytkový.
ZO projednalo a schválilo Program obnovy venkova na rok
2016 – 2022.

•
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
projednalo a schválilo žádost do programu Minister- • ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci a zajiště• ZO
stva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje 2016 na
ní podílu obce na výstavbu odpočinkových míst k hradu.
opravu kulturního domu v Předboři
ZO projednalo a schválilo „Zprávu o uplatňování územní•
zamítlo žádosti o příspěvek od: Domácí hospic Jordán,
ho plánu Choustník“.
• ZO
Občanské sdružení Prevent, Ochrana fauny ČR, Auritus – • ZO projednalo a schválilo pořízení obecního znaku a obeccentrum pro lidi ohrožené drogou, Farní charita Tábor, Baní vlajky a pověřilo místostarostu s vyřízením pořízení.
byBox pro odložené děti, Toulava o.p.s.
projednalo a schválilo finanční příspěvek na činnost
• ZO
projednalo a schválilo příspěvek ZŠ Choustník na lyžař• ZO
fotbalovému oddílu Spartak Choustník ve výši 25 000 Kč.
ský kurz pro instruktora a zdravotníka ve výši 2 x 3.600 Kč.
projednalo a schválilo finanční dar na činnost oddílu
• ZO
stolního tenisu Podhradí Choustník ve výši 20 000 Kč.
Zastupitelstvo č. 1 ze dne 26. 02. 2016
projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný
• ZO projednalo a schválilo příspěvek oddílu gymnastiky Tu- • ZO
převod pozemku p. č. 308/2 od ÚZSVM v k. ú. Předboř na
čapy ve výši 2000 Kč.

obec.

projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného bře- • ZO projednalo a schválilo kácení stromů dle dendrologic• ZO
mene se spol. E.ON za jednorázovou úplatu 500 Kč.
kého posudku ze dne 17. 02. 2016.
projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci a zajiště- • ZO projednalo a schválilo opravu skladu nářadí na školní
• ZO
ní podílu obce na opravu kapličky v Kajetíně.
zahradě

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Adventní čas v Choustníku
Advent by měl být čas klidu a odpočinku, ale zatím v této době ve většině
našich domácností probíhají přípravy na
samotné vánoční svátky.
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli
uspořádat něco, díky čemu by se občané
Choustníka, a nejen oni, alespoň na okamžik odpoutali od těchto předvánočních příprav a při společných setkáních
si užili atmosféru adventu.
Nasvícení vánočního stromku je
v mnoha obcích a městech vhodnou
příležitostí pro taková společná setkání všech občanů. Ani u nás tomu letos
nebylo jinak. Pravda, počasí moc nepřálo, jelikož místo sněhu padaly dešťové
kapky, ale to nás neodradilo. Celá akce
se akorát přesunula z původně plánovaného plácku před radnicí pod zastřešený
prostor mezi pekárnou a Jednotou. K navození předvánoční atmosféry přispěli

•
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Muzikanti z jižních Čech, kteří doprovodili naše děti při zpěvu několika známých
i méně známých koled. Pan Lapáček se
postaral o občerstvení v podobě mandlových vánoček, které jsme společně
zapíjeli horkým svařákem nebo čajem.
Při poslední koledě se rozsvítil i ten náš
vánoční stromeček, který během několika
uplynulých let vyrostl před radnicí a nebylo tedy potřeba ho shánět a zasazovat.
Tím ale společné sváteční odpoledne zdaleka nekončilo. Všichni se přesunuli do obřadní síně obecního úřadu,
kde byla oficiálně otevřena výstava
betlémů a vánočních ozdob. Na návštěvníky čekalo celkem 173 exponátů.
Z toho 62 betlémů z různých materiálů
a koutů naší republiky. Jeden z nich byl
dovezen dokonce až z Německa. Papírové, dřevěné, voskové, keramické,
ale třeba i betlémy z kukuřičného šustí

mohli všichni zhlédnout v místnosti,
která sama o sobě umocnila tu zvláštní
atmosféru. Bylo se opravdu na co dívat.
Ty největší exponáty obsahovaly kolem
stovky dílů a postaviček. Byla vidět nejen
nepředstavitelná zručnost jejich tvůrců,
ale i nezměrná nápaditost. Za zmínku
stojí například betlém z kukuřičného
šustí vložený do vydlabané dýně. Některé exponáty byly opravdu velmi staré.
Kromě betlémů mohli návštěvníci vidět i na sedmdesátku historických ozdob, kolem čtyřiceti pohlednic s vánoční
tématikou a nejméně padesát andílků. O
první adventní neděli 29. 11. shlédlo výstavu přibližně 132 návštěvníků.
Tím ale výstava nekončila. Byla otevřena během dalších tří adventních nedělí
a vždy obohacena nějakým doprovodným programem.
Šestého prosince se mohli návštěvníci
seznámit s přírodní kosmetikou a také si
sami něco voňavého vyrobit.
Třináctého bylo na řadě paličkování,
háčkování a pedik. Uháčkovat si ozdobu
na vánoční stromek nebo se podívat, jak
se pletou různé nádoby z pediku, mohl
každý, kdo si našel v předvánočním shonu
čas a přišel. Během toho se našel samozřejmě i čas na malé sousedské popovídání.
Poslední adventní neděle patřila zdobení perníčků a korálkování. Když nebyl
sníh venku za okny, děti se svými maminkami a babičkami ho nanášely alespoň na
hnědé a voňavé perníkové postavičky.
Během adventních nedělí se v obřadní
síni vystřídaly skoro tři stovky návštěvníků a také žáci naší základní a mateřské školy. V tomto předvánočním čase
je opravdu důležité se alespoň na chvíli
zastavit, setkat se s blízkými a známými
a třeba se i trochu pokochat šikovností
našich předků.
- pd -

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

KORÁLKOVÁNÍ
V podvečer 10. prosince 2015 se v Družstevním domě
v Choustníku konalo adventní vyrábění andílků z korálků pod

vedením Míti Novákové. Sešly
jsme se v poměrně početném,
čistě ženském, složení cca patnácti vyrábějících.
Během vyrábění se povídalo, ochutnávaly se donesené
pečené dobroty, popíjely rozličné nápoje. Všechny jsme si
vyrobily alespoň dva andílky,
ale našly se mezi námi i takové,
které si stihly vyrobit andílků
několikanásobně víc.
Myslím, že si toto předvánoční setkání všechny zúčastněné užily a ráda bych na tuto
akci v budoucnu navázala.
Děkujeme tímto Družstevnímu domu za poskytnutí prostor
i za příkladnou obsluhu.
-vj-

Silvestrovský výstup
Ani na samotném konci roku 2015 někteří naši zastupitelé, a mnozí další, nelenili a neseděli v teplíčku svých domovů. Konal se totiž tradiční silvestrovský
výstup na hrad.
Počasí přálo. Lehký mrazík alespoň trochu připomínal zimu, slunce osvětlovalo
hradní věže, a ačkoliv dole ve vsi foukal
studený vítr, hradby ho dovnitř hradu nevpustily. Proto si návštěvníci mohli v klidu
prohlédnout všechna jeho zákoutí.
Připravené příjemné přivítání v podobě
teplého občerstvení přišlo opravdu vhod.
Děti dostaly čaj a mohly si také zakousnout
perníčků. Dospělí se pak mohli zahřát svařákem. Překvapení a vděk byly na zmrzlých tvářích návštěvníků viditelně znát.
Soběslavští, kteří byli iniciátory prvního
výstupu před čtrnácti lety, ale nebyli nakonec jedinými, kteří se rozhodli vystoupat na samotném konci roku na náš hrad.
Skupinka turistů z Dačic, trávící Silvestr
v Choustníku, se k nim radostně přidala
a spolu s nimi i desítky dalších. Celkem se
po nádvoří hradu 31. prosince 2015 dopoledne procházelo kolem 160 návštěvníků.
Někteří byli opravdu rádi, že se dostali dovnitř, protože s tím vůbec nepočítali. Zastupitelé obce Choustník se nechali slyšet, že v příštím roce se pokusí do tohoto
výstupu a silvestrovské návštěvy hradu
zapojit i občany obce, a tak jim nabídnout
možnost strávit společně konec roku.
Po poledni opustili hrad poslední návštěvníci a brána se zavřela. Ale ne na moc
dlouho. Skupina nadšenců z Choustníku
a přilehlého okolí se také již po několikáté rozhodla trávit úplný konec roku
na hradě a z věže pozorovat ohňostroje
v blízkých a vzdálenějších obcích a městech. Nutno podotknout, že v předchozích třech letech jim v tom vždy zabránila

hustá mlha a z očekávaných ohňostrojů
byly slyšet jen rány a vidět záblesky světel. Tento noční výstup je prý vždy spojen s tajemným očekáváním, jak na hoře
vlastně bude. Před čtyřmi lety bylo úplné
jasno a tehdy to prý stálo za to.
I této oslavy konce roku se s přibývajícími lety účastní stále více lidí. Letos
byl sraz v půl dvanácté u Čermáčku
a odtud se asi dvacetičlenná skupina
vydala na steč. Bylo třeba opravdu teplého oblečení. Před půlnocí již všichni
stáli na vrcholu hradní věže. Počasí jim
tentokrát bylo nakloněno. Malá oblač-

nost nezakrývala zcela výhled na obce
a města a tudíž bylo jasné, že letos se
bude na co dívat. Jako kouzlem začal
padat i tolik očekávaný sníh.
S půlnocí to vypuklo. Nechyběl novoroční přípitek a pak už jen sledování všech
barevných představení z celého okolí. Tábor, Soběslav, Chýnov, ale i ostatní města
a vesnice spustily ohňostroje a tato podívaná trvala nejméně do půl jedné.
Poslední skupinka opustila náš hrad
kolem druhé hodiny ranní a tím zakončila sezónu 2015, ale zároveň vlastně otevřela tu novou pro rok 2016.
- pd -
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

LETOŠNÍ MASOPUST
V sobotu 6. února to u nás v Choustníku zase žilo. Po ulicích se to hemžilo
nejen lidmi, ale také zajímavými postavami. Když řeknu, že to byly maškary,
nemíním tím v žádném případě nějakou
nadávku. Naopak, bylo na co koukat. Člověk bez problémů mohl potkat vodníka,
makovou panenku nebo třeba šmouly.
Určitě nikdo neutekl zevrubné prohlídce
od doktorů a také si mohl každý zašermovat s mušketýry. Ovečky, smrťáka, orientální tanečnice, anebo chodící hrozny
vína opravdu člověk v Choustníku nepotká na ulici každý den. Ale tuto zmiňovanou sobotu se vám to poštěstit mohlo.
Lehce, byl totiž masopust. Někteří tvrdí,
že je to nejlepší akce v roce. Lidé se se-
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jdou, pobaví se, jedni pohostí druhé a vesměs panuje velmi dobrá nálada.
Masopust je vlastně třídenní svátek,
jakož i slavnostní období mezi Vánocemi
a Postní dobou. Zatímco jeho počátek,
který nastává po svátku Tří králů (6. ledna),
má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí
od poloviny února do počátku března.
Masopust dříve představoval období
hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly taneční
zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období,
zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se
zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny,
tedy masopustní neděle, pondělí a úte-

rý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či
přímo masopust. Konají se různé rituální
úkony, průvod masek, scénické výstupy
a končí většinou taneční zábavou.
Ani u nás tomu není jinak. Průvod masek obešel v dopoledních hodinách Kajetín a po obědě vstoupil do Choustníka.
Dům od domu pobavil v doprovodu
muziky všechny přítomné a této zábavě
nakloněné občany. Lidé odměnili masky občerstvením v podobě vynikajících
koblihů, obložených chlebů, mletých
řízků či voňavého uzeného. Často se připilo na zdraví nějakým tím lahodným
mokem. Kolem čtvrté hodiny odpolední
se pak celý průvod občerstvil v hasičské
zbrojnici a vydal se na poslední úsek své
pouti. Po páté všichni dorazili do družstevního domu. Odličování a svlékání
kostýmů je vždy tak trochu smutné, jelikož znamená konec dalšího masopustu.
Ale den tím nekončil. Muzika se usadila
v koutě a hrála všem příchozím, kteří přijali pozvání k masopustním dozvukům.
Letos jsme končili kolem půlnoci a nutno
podotknout, vydařilo se.
- pd-

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

POLICE JNÍ
SLOUPEK
V minulém čísle Zpravodaje jsem psal o problémech,
které mohou potkat seniory. V tomto čísle se zaměřím
na problémy, s nimiž se mohou setkat rodiče a jejich
děti. Domnívat se, že v Choustníku, Předboři či
Kajetíně dětem nic nehrozí je zavádějící. Nebezpečí na
ně nečeká jen na ulici. Je důležité budovat si s dětmi
vzájemnou důvěru. Společně spolu diskutovat,
zajímat se o to, co, kde a s kým zažily.
Snažte se porozumět dětským činnostem a buďte
vstřícní k diskusi o problémech, na které mohou
při svých aktivitách narazit. Reagujte na informace,
které vám sdělí zkušení pedagogové ze ZŠ a MŠ
v Choustníku. Oni dobře vidí, jak se děti chovají
v kolektivu a jistě vám budou nápomocni při řešení
možných problémů. Varovat vás může, že se vaše dítě
uzavírá do sebe, stává se tajnůstkářem. Vyhýbá se
odpovědím. Odmítá se bavit. Na internetu a v běžném
životě činí aktivity, o nichž vám nechce nic říct. Častěji
žádá finanční prostředky a to ve vyšších částkách.

Doporučení?
- Pokuste se získat jejich důvěru.
- Mluvte s nimi o jejich životě, o tom, co je trápí, co se jim povedlo či
nepovedlo.
- Pokuste se stát jejich kamarády, ne konkurencí.
- Naslouchejte jim a včas reagujte na změny v jejich chování.
- Zapojujte se do jejich aktivit.
- Zajímejte se o jejich nové kamarády a online přátele.
- Povzbuzujte je, aby byly k vám otevřené.
- Pomáhejte jim dodržovat pravidla slušného chování.
- Vysvětlujte, že vše co se dozví, nemusí být pravdivé, že se na
internetu či v životě mohou setkat s lidmi, jejichž identita není
pravdivá.
- Oceňujte a chvalte.
- Pokud své dítě pustíte ven, mějte stále přehled o tom, kde se
pohybuje.
- Stanovte si přesný čas, kdy přijde domu.
- Pokud je pustíte ven na delší dobu, požadujte, ať se vám průběžně
přijdou ukázat či ať vám o sobě dají vědět domluveným způsobem
- V případě, že se delší dobu neozvou, nepanikařte a snažte se zjistit,
kde by mohli být. Kontaktujte jejich kamarády, rodiče apod.
Bc. Vodička Michal

TRAKTORISTŮV KOUTEK
ZETOR 25
– nejrozšířenější traktor mezi veterány
V tomto vydání časopisu napíši něco
málo o Zetoru 25. Všichni ho dobře známe, hlavně jeho nezaměnitelný zvuk
čtyřdobého motoru dieselového dvou-

válce. V každé vesnici v našem okolí jich
několik najdete ukrytých ve stodolách,
jen v Choustníku a v Předboři jsem
jich napočítal zhruba deset. Vyráběl se
v provedeních 25A (agregační) - orebný typ, 25K (kultivační) – se zvýšenou světlostí
pro meziřádkovou kultivaci,
25A – polopásové provedení
(velmi vzácně) a 25N – jeden
z prvních strojů bez hydrauliky,
startéru, kompresoru a jiných
odlišností, především přední
nápravy. I tento, posledně zmiňovaný stroj, můžete v Choustníku potkat. Pravidelně se zúčastňuje místní traktoriády.

Traktory Zetor 25 se začaly vyrábět
od roku 1946. První prototyp byl dokončen 14. listopadu 1945. Celkem bylo
vyrobeno ve zbrojovce Brno 158 570
kusů, z toho 97000 kusů bylo určeno na
vývoz. Obsah válců 2078 cm3, výkon 26
koní při 1800 otáček/minutu a robustnost motoru je zárukou, že vydrží blafat
ještě mnoha dalším generacím nadšenců milujících jejich hlas.
Jan Kubart

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

•
•
Něco se vám ve vašem okolí nelíbí, chcete něco sdělit vašim zastupitelům nebo vedení obce?
•
ZAŠLETE NÁM SVÉ PŘÍSPĚVKY, BUDEME ZA NĚ RÁDI!
•
Poděkovat někomu z podhradí, případně opěvovat krásy našeho kraje?

redakce@choustnik.cz nebo Redakce „Z podhradí“
Choustník 16, 391 18 Choustník
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Erby nad Choustníkem ve 17. až 19. století
Po smrti Heřmana Václava
Černína
v roce 1673
získal panství
choustnické,
s již vystavěným renesančním zámkem,
největší věřitel
z adlužených
Černínů, císařský generál jízErb rodu Šporků
dy, říšský hrabě Jan Špork.
Šporkové (Sporckové), šlechtický rod
pocházející ze severního Německa, vládli na Choustnicku pouze do roku 1706.
V jejich znaku byl čtvrcený štít, v 1. a 4.
poli korunovaný říšský orel, ve 2. a 3. poli
byl na trojhůří český lev, držící černozlatě
čtvrcený prapor. Na srdečním štítku byla
uťatá hlava Turka v turbanu.

V roce 1706
se majitelem
choustnického panství
stal
druhý manžel
Marie Konstancie
ze
Šporku Karel
Josef Voračický z Paběnic.
Rytířský
rod
Erb rodu Voračických
Voračických
z Paběnic
z
Paběnic
patřil k nejstarším v zemi. Jejich předkem byl Vít
z Paběnic, poprvé zmiňovaný již roku
1212. Počátkem roku 1510 získal Jan
z Paběnic tvrz Voračice u Tábora a její
název přidal ke svému jménu. Během
17. století byl rod povýšen do panského stavu a v následujícím století roku
1704 do stavu hraběcího. Od počátku 14. století byl erbem Voračických
čtvrcený štít se stříbrnými a modrými
poli, doplněný v 15. století ještě o klenot s křídly. V této podobě byl potvrzen i při povýšení rodu do hraběcího
stavu v roce 1704.
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Rod Voračických z Paběnic zůstal
na Choustníku až do roku
1843,
kdy
panství koupil hrabě Evžen Vratislav
N e t o l i c k ý,
rakouský
důstojník
Erb Wratislavů
a generál,
z Mitrovic
pocházející
z českého šlechtického rodu Wratislavů
z Mitrovic. Podle legendy tento rod od-

vozoval svůj původ od prvního českého
krále Vratislava II. Za panování Wratislavů
došlo k přestavbě zámku do dnešní podoby. Zcela mimořádný je u tohoto rodu
i erb, a to zvláště takzvanou pohanskou
korunkou, heraldicky poměrně velmi
vzácnou. Pozornost si zaslouží i přikrývka ve tvaru knížecího pláště a zároveň
červeno-černě polcený štít, kde černá
barva dle některých heraldiků znamená
nemanželský původ. Jiní oponují tím, že
erb byl původně stříbrno-červený, což
byly zemské barvy. Tato stříbrná barva
prý časem zčernala, a tak ji takto převzali
ostatní potomci rodu.
-rj-

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Výtah ze zasedání školského a kulturního výboru obce Choustník
konaného dne 27. 1. 2016
Zpráva Základní školy Choustník
– Ing. Karel Krejza
Pan ředitel připomněl akce, které se uskutečnily ke konci
kalendářního roku, a zhodnotil jejich průběh. Především vyzdvihl velmi vydařený adventní trh, který měl opravdu velkou
účast ze stran rodičů a přátel školy. Zároveň se pochlubil čistým výdělkem z této akce. Jde o částku 17 000 korun, která
bude využita na kulturní a jiné akce školy. Na tomto rozhodnutí se podílelo i SRPŠ při ZŠ a MŠ Choustník.
V novém roce 2016 proběhly zatím dvě důležité akce. Tou
první byla inspekce ministerstva školství a tělovýchovy. Školu, ale i školku navštívily na čtyři dny čtyři paní inspektorky.
Pan ředitel přiznal, že je trochu zklamaný, protože inspekci
více zajímala dokumentace školy než úroveň výuky. Nakonec
jedinou výtkou v zápise byla malá spotřeba mléka ve školní
jídelně. Nicméně inspekce vydala i několik doporučení a jedním z nich je nutnost rekonstrukce dvorku v mateřské školce.
Oddělení horní části, určené pro děti, od dolní části, užívané
obecním úřadem, je prý nezbytnou podmínkou pro jeho další užívání. Je zde velké nebezpečí úrazu při možném pohybu
dětí v blízkosti rozpadlé zdi sousedící budovy. Dokonce ani
atrakce nacházející se na dvorku mateřské školy neodpovídají
daným normám. S celkovým závěrem inspekce byl pan ředitel velmi spokojen.
Další akcí a také důvod, proč inspekce zůstala o den déle,
byl zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016 – 2017. Uskutečnil se ve středu 20. ledna a také s jeho průběhem byla inspekce spokojena. Dostavilo se celkem 23 dětí a z nich bude
zřejmě pět až šest odkladů. Do první třídy by tedy mělo v
příštím školním roce nastoupit kolem sedmnácti žáků. Je to
víc, než počet deváťáků, kteří letos končí, což znamená nárůst
dětí pro příští školní rok.
Druhý stupeň se v únoru vypraví na lyžařský kurz a první
stupeň na oplátku pojede od 30. května do 3. června na letní
turistický kurz. Na jaře také proběhne celosvětově vyhlášený
Den Země, během kterého se chce škola zapojit do úklidu
obce a jejího okolí.

Zpráva Mateřské školy Choustník
– Bc. Eva Pekařová
Začátkem nového roku se děti připravovaly hlavně na zápis do první třídy, který úspěšně zvládly. Z plánovaných akcí
jmenovala paní Pekařová výukový program Ekocentra Votice
zaměřený na přírodu a ekologii, který probíhá během celého
roku. Děti se během jednotlivých setkání seznamují kromě
přírody i s vesmírem nebo domácími mazlíčky. Celá výuka
probíhá především formou hry. V úterý 2. února proběhne
přímo v prostorách školky představení s názvem „Pohádka o
hudebních nástrojích“, půjde o ukázku více jak čtyřiceti nástrojů současných i historických. Představení se zúčastní i žáci
první třídy základní školy. V pátek 5. února si ve školce uspořádají vlastní karneval.

Během jara navštíví děti ZOO Jihlava a ty starší čeká od 30. května do 3. června škola v přírodě, kdy společně odjedou a budou
ubytováni v rekreačním středisku Mozolov nedaleko Jistebnice.

Plán kulturních akcí pro rok 2016
– Mgr. Petr Dvořák
1) Organizační a finanční podpora plesu SDH Choustník
(23. ledna)
2) Spolupráce na masopustním průvodu s SDH Choustník
(6. února)
3) Dětský karneval (27. února)
4) Den matek (6. května)
5) Dětský den – pohádkový les, šermíři, opékání špekáčků,
lampiónový průvod a ohňostroj (4. června)
6) Středověké slavnosti na hradě (23. července)
7) Rozloučení s prázdninami – Rodinný fotbálek (srpen) –
diskotéka pod otevřeným nebem
8) Drakiáda (září – říjen)
9) Barbory a čerti (prosinec)
10) Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Novita ze Soběslavi (prosinec)
11) Adventní neděle (prosinec) - rozsvícení vánočního stromku, slavnostní zahájení výstavy

Obecní kronika
Obecní kroniku převzala po paní Punčochářové paní Faflíková a žádá občany o pomoc ohledně obrazových materiálů
(fotografií) týkajících se roku 2015.

Různé, připomínky
• Pan Dvořák směřoval na pana ředitele otázku týkající se
nových změn ve školní jídelně. Pan ředitel vysvětlil, že začátkem roku 2016 vyšla nová metodika pro školní jídelny
s názvem „Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví
ČR ke spotřebnímu koši“. Na některých školách způsobila
nemalou paniku v řadách rodičů. Některé školy opravdu
přistoupily k razantním změnám v jídelníčku a z tohoto
důvodu rodiče dokonce odhlašují své děti ze stravování ve školních jídelnách. Cílem je naučit žáky zdravému
stravování a pití neslazených nápojů. Jeden litr nápoje by
měl obsahovat maximálně 20 gramů cukru. Nápoj má být
zdrojem tekutin, ne zdrojem jednoduchých cukrů, které se
spolupodílejí na vzniku nadváhy či zubního kazu.

Doporučená měsíční četnost:
Polévky – 12 krát zeleninová, 4 krát luštěninová, 4 krát
obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur a
kuskus) - do základu polévek je doporučeno používat zároveň bylinky (libeček, petržel, oregano, tymián, rozmarýn,
bazalku, majoránku, saturejku, estragon, fenykl, aj.) - uvolní se tak chuť a podpoří finální aroma základu.
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CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK
Hlavní jídla – 3 krát drůbež (kuře,
krůta nebo králík), 3 krát ryby, 4 krát
vepřové, 4 krát bezmasé, 2 krát sladké jídlo, 2 krát luštěniny
Přílohy – 7 krát obiloviny (těstoviny,
ráže, kuskus), 2 krát houskové knedlíky, 6 krát brambory, 2 krát bramborové knedlíky, 4 krát tepelně upravenou zeleninu
• Pan ředitel Krejza seznámil během mi-

nulého zasedání výboru všechny členy se svým plánem rekonstrukce atletického sektoru sportovního areálu
za školou. Rád by odstranil konstrukci
s horolezeckou stěnou, která je, dle
jeho slov, v současné době nebezpečná. Také by rád prodloužil běžeckou
dráhu a pořídil na ni umělý povrch.
Dalším krokem by bylo vytvoření sektoru pro skok vysoký. Výbor ho pově-

řil k zjištění předběžné ceny případné
rekonstrukce a on ji při tomto zasedání
přednesl. Jde o tři varianty. Hrubý odhad nákladů nejlevnější varianty se pohybuje kolem půl milionu korun. Výbor se usnesl, že tento návrh přednese
na zasedání obecního zastupitelstva,
ale předem je jasné, že bez případných
dotací či sponzorských darů se v nejbližší době rekonstrukce neuskuteční.

ČINNOST SPOLKŮ

Stolní tenis Sportovní klub Podhradí Choustník
Okresní přebor - 1. třída
Tabulka soutěže po 17. kole
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

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

15
16
14
15
15
14
16
14
15
15
15

11
10
10
8
9
10
7
4
2
1
1

1
1
1
4
2
0
1
2
1
3
2

3
5
3
3
4
4
8
8
12
11
12

561:456
573:502
558:390
570:474
555:447
579:380
533:593
441:507
400:609
408:608
408:620

155:115
160:128
158:94
154:116
150:120
163:89
134:154
112:140
97:173
99:171
94:176

38
37
35
35
35
34
31
24
20
20
19

Okresní přebor - 2. třída
Tabulka soutěže po 16. kole
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

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

15
14
14
15
15
15
14
15
14
14
15

12
10
10
10
9
8
8
4
4
3
0

0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0

3
2
3
5
5
7
6
11
10
11
15

634:371
601:346
568:352
541:468
570:447
545:452
482:477
387:566
454:496
307:605
217:726

183:87
174:78
165:87
152:118
156:114
151:119
127:125
100:170
117:135
71:181
44:226

39
36
35
35
34
31
30
23
22
20
15

VYDÁVÁ:
obec Choustník, Choustník 16, PSČ 391 18
IČ: 00252361, Telefon: 381 592 117, obec.choustnik@volny.cz
Místo vydávání: OÚ Choustník
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