ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
5. ČÍSLO

ČERVEN 2016

Vážení spoluobčané,
jaro je tady, příroda se probudila a nám začalo sečení trávy. Pro tyto účely jsme zakoupili
nový sekací traktůrek značky Kubota, mimo
jiné i z důvodu postupného obměňování
strojového parku. Jedná se o japonský výrobek s dvouválcovým motorem, a jak jsme se
již přesvědčili, vyniká velmi nízkou spotřebou
paliva, větším výkonem sečení a dokáže se vypořádat s mokrou trávou, aniž by se ucpával.
V měsíci březnu proběhl velký ořez stromů
na obecních pozemcích i pokácení některých stromů na základě doporučení dendrologického posudku. Prořez stromů proběhl
ve všech našich obcích a také na hradě, kde
byly odstraněny nálety ze skal především
na straně k obci. Po dohodě s cestmistry
Dvorce byly pokáceny nebezpečné stromy
v majetku SÚS JK v Choustníku u váhy v areálu ZOD a v Předboři u silážní jámy.

Úspěšně proběhla kolaudace prodloužení vodovodu v Dubovce, ke kterému byly
rovnou připojeny dva domy. Vodovod je
k dispozici i pro další stavební parcely. Byla
též započata oprava chodníku od staré
hospody k čerpací stanici ZOD. Současně
budou opraveny i obrubníky souběžné
s tímto chodníkem a obrubníky ve vjezdech
přilehlých domů. To vše by mělo být hotové nejpozději do pouti, tedy do 3. července.
Po pouti pak přijdou na řadu obrubníky
okolo parku na návsi.
Dále probíhá výstavba parkoviště k hradu na louce směrem na Chrbonín. Termín
dokončení plánujeme zhruba na třetí týden
v červnu.
5. května proběhla úspěšně kolaudace
zázemí u dětského hřiště v Předboři a 12.
května kolaudace přístřešku na hradě. Ten
byl nově prodloužen o 6 metrů, zároveň
byla navýšena přední zídka a v celém pro-

storu byla položena nová kamenná dlažba.
Doufám, že mnozí z Vás využijí této přestavby již při středověkých slavnostech, které se
budou na hradě konat v sobotu 23. července od 13.00 hodin.
Jak jste si určitě všimli, v našich obcích
jsou (a budou) průběžně na různých místech
k dispozici kontejnery k likvidaci bioodpadu.
Žádám Vás důrazně, abyste dbali pokynů
napsaných na samotných kontejnerech a nevhazovali do nich jiné předměty. Zároveň
předpokládám, že kontejnery v plné míře využijete a nebudete zbytečně bioodpad pálit
doma na zahrádkách.
Náves byla vybavena dalšími třemi odpadkovými koši, není tedy nutné odhazovat
odpadky na zem.
Přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou a s dalšími informacemi se těším nejspíše v měsíci září.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

OTEVÍRACÍ DOBA HRADU
květen, září, říjen
– soboty, neděle a svátky
červen, červenec, srpen – každý den
květen – září
říjen

9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 16:00 hodin

NOVĚ JE HRAD OTEVŘEN DENNĚ I PO CELÝ ČERVEN.

Vstupné:
dospělý 40,- Kč
dítě
20,- Kč
rodinné 100,- Kč (2 dospělí + max. 3 děti)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

To, co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce
(dále jen ZO)
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku

na odbahnění rybníku „Voborný“ a rybníku v Kajetíně

• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku

• ZO projednalo a schválilo opravu asfaltu

Obce Choustník za rok 2015

ZŠ a MŠ Choustník za rok 2015

• ZO projednalo a schválilo závěrečný účet

Obce Choustník za rok 2015 spolu se zprávou z přezkumu hospodaření a souhlasí
s hospodaření obce

na komunikaci v Předboři od silážní jámy
k objektu ZOD

• ZO projednalo a schválilo opravu asfaltu
na komunikaci v Choustníku od křižovatky
u Burianů až ke křižovatce u Šonků

• ZO projednalo a schválilo uzavření smlou- • ZO projednalo a schválilo výběr obecního
vy o dílo na projektovou dokumentaci

znaku dle návrhů heraldika

• ZO projednalo a schválilo odkoupení po-

zemků p. č. 31/3 o výměře 748 m2, p. č.
31/4 – 35 m2 a p. č. 31/5 – 85 m2 v k. ú.
Choustník od pana Brádka pro výstavbu obecní garáže na obecní techniku
za cenu 420.000,- Kč. Obec zaplatí daň
z převodu nemovitostí, návrh na vklad
do KN a vypracování smlouvy

• ZO projednalo a schválilo udělení výjimky
z počtu žáků pro Základní školu v Choustníku na školní rok 2016/2017

Provozní řád víceúčelového antukového hřiště Choustník
Provozovatel: OBEC CHOUSTNÍK , 391 18 Choustník 16
Rezervace: tel: 724 912 597, případně 773636163
1. Vstup na antukové hřiště:
a) Vstup na hřiště je umožněn až po seznámení se s „Provozním řádem víceúčelového antukového hřiště“

2. Práva a povinnosti uživatele:
a) Pohyb po antukovém hřišti pouze ve vhodné sportovní
obuvi. Vstup ve fotbalové obuvi (kopačky) je ZAKÁZÁN!
b) Užívání antukového hřiště je možné za účelem provozování sportovní činnosti.
c) V prostoru hrací plochy je zakázáno kouření, popíjení
nápojů ve skle; dále je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
d) Na hřiště je zakázáno vjíždět na kolech, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu, motocyklu, automobilu.
e) Sportovní činnost uživatele na hřišti je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nezodpovídá uživateli ani
třetím osobám za žádné hmotné či zdravotní škody, které by jim v souvislosti s užíváním hřiště vznikly.
f) Uživatel je povinen při svém jednání dbát bezpečnosti
vlastní i ostatních.
g) Uživatel je povinen zachovávat čistotu všech zařízení
a hrací plochy.
h) Uživatel je povinen řídit se pokyny správce sportoviště.

3. Rezervace hřiště a ceník pronájmu:
a) Hřiště je nutno předem rezervovat telefonicky nebo
osobně u správce. Bez předchozí rezervace bude umožněn zájemci vstup pouze v případě, že na požadovanou
dobu není zadána již jiná rezervace.
b) Rezervaci kurtu je možné provést maximálně týden předem.
c) Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu či omezení
provozní doby při konání vlastních sportovních nebo
kulturních akcí.
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Správce: Tomáš Kratochvíl
Výdej klíčů a vybavení: Po telefonické dohodě.
d) Cena za zapůjčení jednoho kurtu je stanovena následovně:
Plná cena
100,- Kč/60 minut
Zlevněná cena 60,- Kč/60 minut

hry/kurt
hry/kurt

při zakoupení permanentky na 10x60 minut
e) Pronájem kurtů končí vrácením veškerého zapůjčeného
vybavení a po kontrole hřiště správcem.
f) Plná cena za pronájem hřiště se hradí jednorázově v hotovosti u správce hřiště. Na uhrazenou částku obdrží uživatel účetní doklad.
g) Permanentku za 600,- Kč lze zakoupit u správce nebo
na OÚ Choustník. Ta pak slouží jako doklad o zaplacení hřiště a uživatel ji předloží na hřišti správci hřiště
k označení.

4. Užívání antukového hřiště:
a) Před zahájením hry, pokud je povrch hřiště suchý, je uživatel povinen dostatečně pokropit hrací plochu vodou
b) Uživatel dle svého uvážení provede nalajnování hrací
plochy. Lajnovačka, vápno – u správce hřiště.
c) Po ukončení hry je uživatel povinen uvést kurt do původního stavu. Zarovná nerovnosti na antuce hrablem, zaválcuje hřiště jedním z válců. Na údržbu hřiště je vymezeno 15 minut – nezapočítává se do hrací
doby.

5. Vyloučení z areálu:
a) V případě porušení výše uvedených zásad je správce
oprávněn vykázat provinilce ze hřiště bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku za pronájem kurtu.
Za obec Choustník
starosta obce - Jan Kubart

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
STAV OBYVATEL

Počet obyvatel podle věku

Data z Veřejné databáze Českého statistického úřadu
Období: 31. 12. 2015

v tom
ve věku

Počet obyvatel
0 – 14 let
15 – 64 let
65 let a více

Celkem
510
100%
80
16%
324
64%
106
21%

Průměrný věk

Muži
256
37
174
45

42,9 let

50%
7%
34%
9%

41,4 let

Ženy
254
43
150
61

50%
8%
29%
12%

44,5 let

POHYB OBYVATEL

DRUHY POZEMKŮ (HA)

Data z Veřejné databáze Českého statistického úřadu
Období: 2015
Celkem
Muži
Ženy

Data z Veřejné databáze Českého statistického úřadu

Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový
přírůstek
Sňatky
Rozvody

1
3
-2
7
8
-1

1
1
0
4
4
0

0
2
-2
3
4
-1

-3

0

-3

3
0

-

-

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2014

31. 12. 2015

1 262,11

1 262,11

749,51
587,34
26,82
135,34
512,60
409,36
12,93
17,57
72,73

749,50
587,34
26,81
135,34
512,61
409,36
12,93
17,58
72,73

Zdroj: vdb.czso.cz

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

POLICEJNÍ SLOUPEK
Celý svůj produktivní život chodíme do zaměstnání, vyděláváme
peníze a za ně si kupujeme potřebné či méně potřebné věci, které
nám dělají radost. Ale už málo pamatujeme na jejich zajištění před
odcizením. V podstatě neexistuje žádný způsob jak svůj majetek
účinně zabezpečit, ale svou opatrností lze možnost odcizení zmírnit. Nedělejte radost jiným svou nedůsledností a neopatrností.

Pokud jde
o motorová vozidla:
- Pamatujte, že auto není trezor. Na internetu lze vidět, jak snadné je se
do auta dostat. Snažte se odradit
zloděje nikoli jej motivovat k trestné
činnosti.

- Nenechávejte klíčky v zapalování ani
v případě, kdy se vzdálíte jen na okamžik a na dohled.

- Možná máte doma pohozený starý

DOPORUČENÍ ?

- Při odchodu z domu dům uzamkněte.

Pokud jde o dům
či rekreační objekt:

- Zamykejte hlavní vstup do ulice,
když budete např. na zahradě. Nikdy nevíte, co se v domě děje.

- Mějte objekt správně pojištěný proti
krádeži, ale i proti požáru či povodni

- Nenechávejte klíč pod rohožkou,

- Nechlubte se před cizími lidmi
majetkem, který uvnitř máte

květináčem apod. Jsou to notoricky známá místa.

- Cennější věci si pro případ vloupání
vyfoťte, poznamenejte si výrobní
čísla elektrických přístrojů

- Do domu si zvěte jen osoby, které znáte. Nikdo jiný tam nemá co
dělat.

mobilní telefon, který již nepoužíváte, ale je stále funkční. Vložte do něj
SIM kartu i s minimálním kreditem,
pořádně jej nabijte a uložte do vozidla na místo, o němž budete vědět jen vy. Mobil vám sice auto před
případnou krádeží nezachrání, ale
v případě, že se tak stane, může
alespoň Policii napomoci zjistit kde,
na jakém území se vozidlo nachází,
případně kde opustilo hranice České republiky. Nezapomeňte ale u telefonu průběžně kontrolovat nabití
baterie.
Bc. Michal Vodička
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

DEN MATEK
V pátek 6. května to u nás v Choustníku zase žilo. V „pentagonu“, tedy v družstevním domě, se slavil den matek. Nešlo
o takové nějaké posezení a popovídání, ale bylo to se vším
všudy. O program se postaraly děti z obce. Nacvičovaly asi tři
týdny předem a jejich čtyřiceti minutové pásmo písní, básní
a tanců se jim opravdu povedlo. Složení „souboru“ bylo věkově rozlišné. Básničky přednášeli starší i prckové společně, malí
se přidávali ke zpěvu velkých a závěr patřil školkovým dětem
a jejich tanečku.
Nechybělo občerstvení v podobě chlebíčků, zákusky a samozřejmě káva. K poslechu a tanci hrála od sedmi hodin
hudební skupina Contraband. Oslavy matek se zúčastnilo 62
žen, účinkovalo 20 dětí a v sále se během odpoledne a večera vystřídala i desítka mužů v čele s panem starostou. Podle
reakce přítomných se oslava opravdu vyvedla. Kapela hrála
do jedné hodiny ranní a poslední opouštěli družstevní dům
kolem půl třetí.
-pd-

OBEC CHOUSTNÍK
Vás srdečně zve na

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
NA HRADĚ CHOUSTNÍK
v sobotu 23. července 2016
od 13 hodin

Bližší informace budou s časovým předstihem zveřejněny
na plakátech a webových stránkách obce
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TRAKTORISTŮV KOUTEK
ZETOR Z-50 super
„Tahoun ze šedesátých let“
Tento traktor, který ve své době patřil mezi
těžší traktory, navázal na svého předchůdce Zetor Z – 35 super. Postupně nahrazoval
slabší traktory Zetor 15, Zetor 25 a Škodu
30. Vyráběl se v Brně v letech 1960 až 1968.
Výkon motoru 50 koní, maximální rychlost 27 km/
hod., objem čtyřválcového motoru 4160 cm3 s velkým
krouticím momentem zajistil tomuto traktoru velkou
tažnou sílu. Bohužel oproti Zetoru 25 byl Zetor 50 velmi žíznivý a se spotřebou 21litrů/100km s přívěsem 5
tun mezi „kovozemědělci“ oblíben nebyl. Velká síla
potřebná pro otáčení volantu, mačkání dvojité spojky a robustnost celého traktoru na oblibě také nepřidal. Já osobně tento traktor také vlastním a dle mého
úsudku je dost podceňován. Pro mé účely – dojet do
lesa s velkou károu na dřevo s lehkou nohou na plynu,
odpruženou přední nápravou a sílou motoru, je plně
dostačující. Kdo bude mít zájem tento stroj prozkoumat podrobněji, může navštívit již tradiční traktorpárty den před choustnickou poutí naproti poště.
Jan Kubart

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Z turistického deníku
Zdravím vás přátelé,
jsem nadšený turista a dovolím si říci, že
jsem procestoval téměř celou Českou
republiku. Samozřejmě, že je mnoho
zákoutí, kam mě zatím vítr při mých
toulkách nezavál. Vycestoval jsem několikrát i za hranice republiky a navštívil opravdu krásná místa, ale doma je
doma.
Ale proč vám píši. Měl jsem tu čest,
podívat se i k vám na choustnicko. Říká
se, že člověk chce vždy to, co zrovna
nemá. Nevím, zda si to uvědomujete,
ale u vás je opravdu krásně.
Z pohledu turistiky a cestovního ruchu máte zajisté co nabídnout. Obec
Choustník se totiž nachází svou polohou v dosahu mnoho turisticky zajímavých cílů. V první řadě město Tábor
se svou bohatou husitskou historií.
Na jeho návštěvu si musí člověk vymezit alespoň jeden celý den. Žižkovo
náměstí, Středověké podzemí, radnice,
Bechyňská brána, věž Kotnov, Housův
mlýn a mnoho jiných zajímavých míst.
O deset kilometrů dál se nachází
Chýnovská jeskyně a bývalý lom Pacova hora. A to jsem zapomněl, že cestou
z Tábora na Chýnov jedeme kolem Kozího hrádku. Na druhou stranu, co se
týče světových stran, se nachází krásný
zámek Červená Lhota, který by si neměl nechat ujít žádný turista. Za zmínku stojí samozřejmě i několik menších,
ale neméně krásných míst, jako je například zámek v Brandlíně, židovský
hřbitov v Radeníně nebo rozhledna
v Krátošicích.
Ale zpátky k vám. Největším pokladem Choustníka je bez pochyb hrad.
Tedy abych to upřesnil, v současné
době zřícenina hradu. Při mé návštěvě
se mi nejvíce líbila jeho členitost. Mnohá zákoutí, ve kterých člověk objevuje
drobné zajímavosti a výhled, ten mě
opravdu dostal.
Všiml jsem si, že nenecháváte hrad
pustnout, a že budujete. To je moc
dobře. Přiznám se, že i já si po takovém
výstupu rád odpočinu. Zaslechl jsem,
že jste obnovili středověké slavnosti.
I to vám určitě přitáhne mnoho návštěvníků. Trochu jsem měl problém
zaparkovat někde pod hradem, ale
bylo mi řečeno, že v letošním roce se
chystáte vybudovat záchytná parkoviště a několik odpočinkových zón

v okolí cest na hrad. To mi, starší turisté, opravdu uvítáme.
Jak jsem již říkal, nacházíte se v centru turisticky zajímavé oblasti. Důležitá
je i možnost ubytování v družstevním
domě, kde jsem se mohl občerstvit.
Jediným mínusem je dostupnost koupání. Všiml jsem si zničeného areálu
koupaliště s chatkami. Ve své době
to musel být hit. Je pravda, že rodiny s dětmi při plánování dovolených
upřednostňují hlavně místa s možností koupání. Nad tím bych se na vašem
místě zamyslel.
Nevím, zda to víte, ale přes vaši obec
a v jejím okolí vedou celkem tři turistické trasy. Modrá, červená a zelená.
Poslední jmenovaná
začíná právě u vás
v obci. Táhne se přes
vrchol, na kterém stojí hrad a pokračuje
přes Mlýny, Vlčeves,
Černovice, Novou
Cerekev až do Hořepníku u Červené Řečice. Modrá trasa začíná v Záluží u Mažic,
vede přes Soběslav,
Myslkovice, Krátošice, právě kolem zmiňované rozhledny
a do Choustníka. Tady
ale nekončí. Pokračuje dál na Dlouhou Lhotu až ke Kozímu hrádku. Žlutá trasa přivede
turisty do Choustníka
až od zříceniny Přiběnice v Dražicích za Táborem. Vede Táborem,
Sezimovým Ústím, Planou a přes Skopytce k vám. Také zde
nekončí, ale pokračuje
na Chrbonín, Nové
D vor y, Bezděčín
a za Sudkovým Dolem se napojuje
na červenou vedoucí
od Černovic na hrad
Kámen.
Ne všichni však
chodíme po svých.
Je stále více těch,
kteří upřednostňují
kolo. Já je chápu, je

to rychlejší a víc toho navštíví. I přes
Choustník vedou nejméně tři cyklotrasy. Není tedy divu, že za pěkného počasí, o víkendech, či letních měsících,
jsou restaurace a obchody v obležení
turistů. Myslím si, že návštěvníci k Vám
do obce přinesou nejen ruch a živo, ale
především kapitál. Dnes se totiž každá
ves, obec a město, které mají na svém
katastru jakoukoli turistickou zajímavost, snaží využít ji co možná nejvíce
ke svému prospěchu.
Je vidět, že i vy se snažíte a to je dobře. Bylo u vás moc krásně a snad někdy
příště na shledanou.
Váš Tonda Šlapal.
-pd-
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Pomník padlých v 1. světové válce
(Zapomenutá a tajemná místa Choustníka)
Chodíme kolem něho dost často a popravdě řečeno, už si ho ani nevšímáme.
Bereme ho jako samozřejmost. Stál
tam, stojí tam a zřejmě stát ještě dlouho
bude. Alespoň doufejme, že nikdo nebude mít tak šílený nápad, odstranit ho.
Je to přece jenom kus historie a byla by
to veliká škoda a hlavně chyba. Možná
právě proto, že je zde tak dlouho, nevšímáme si ho a vlastně se o něho ani
moc nezajímáme. Ale co o něm vlastně
víme?

J. V. Dušek

znamnou historickou památkou. Proto
se k němu chovejme s úctou a pečujme
o něj, ať i nadále může obohacovat naši
obec.
-pdZa místní obec přivítal hosty p. J. Doležal místní starosta. O významu slavnosti
promluvil p. Rýdl, red. »Našeho kraje«
z Tábora. Za 75níky J. V. Dušek z Tábora.
Za ob. leg. R. Málek.“

Stojí v parku na náměstí před čp. 7
již osmdesát let. Vyroben je z pískovce
a signován bronzovou destičkou vlevo
pod žulovou deskou se jmény padlých.
Našim padlým 1914 – 19. To stojí vepsáno v jeho hlavní části.
Zápis v obecní kronice:
„15. září 1935 odhalen pomník padlým
našim vojínům od J. V. Duška, akad. sochaře v Táboře za 4 000 Kč. Slavnosti té se
zúčastnili: Sbor zdejší, Mlýnský a Předbořský. Obec leg. z Choustníku a okolí, Tábora
a Soběslavi. Jednota 75níků z Choustníku
a okolí, Tábora a Soběslavi. Selská jízda
z okolí, školní dítky, obecní zastupitelstvo,
občané zdejší i přespolní.

•
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(http//digi.ceskearchivy.cz – Kronika
obce CHOUSTNÍK, kniha č. 44)
Jak kronika uvádí, autorem našeho
pomníku je akad. sochař Jan Vítězslav Dušek z Tábora. Ten se narodil 8.
června 1891 v Makově u Tábora jako dvanácté dítě svých rodičů a zemřel 2. března 1966 v Táboře, kde je také pohřben.
V letošním roce vyšla shodou okolností kniha od Václava Šedivého o životě
a díle J. V. Duška. Ve spolupráci s mnoha osobnostmi a především s vnučkou
pana Duška, která je učitelkou na Základní škole v Chýnově, se povedlo Václavu Šedivému vydat opravdu obsáhlou
a přehlednou knihu zachycující jak život,
tak dílo J. V. Duška. (Táborský sochař Jan
Vítězslav Dušek, vydáno 2016).
Neměli bychom zapomínat na objekty připomínající naši historii a činy
našich předků. Pomník padlým v 1. světové válce v Choustníku je určitě vý-

ruský legionář

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ
Výsledky zápisu
do 1. třídy základní školy

•
•
•

zúčastnilo se 23 dětí
6 nebo 7 dětí bude mít odklad nástupu do školy
tzn. minimálně 16 dětí nastoupí
v září do první třídy

Srovnání nastupujících
a vycházejících dětí
do základní školy

•
•
•

Výsledky zápisu
do mateřské školy

•
•
•
•

zúčastnilo se překvapivých 21 dětí
(několik dětí nedosáhne ani v září
věku tří let)
přijato bylo 16 dětí
nepřijato 5 dětí
Školka bude naplněna do plného
počtu 45 dětí.

•
•

ZPRÁVY ZE ZŠ CHOUSTNÍK

16 dětí nastoupí do 1. třídy
ze 7. třídy odchází 2 děti na víceleté
gymnázium
z 9. třídy vychází 13 dětí
 Všechny děti byly přijaty v prvním
kole přijímajích zkoušek.
 Některé školy, kam deváťáci odchází:
gymnázium, lesnická průmyslová
škola, zdravotní škola, výuční obory
– opravář zemědělských strojů, cukrář...
nastoupí 16 dětí, odchází 15 dětí
Počet dětí na začátku školního roku
2016/2017, které budou navštěvovat
Základní školu v Choustníku, by se
mohl zvýšit ze stávajícího počtu 127
dětí na 128 dětí.

k vynikajícímu úspěchu
• Gratulace
Elišky Vágnerové, která získala první
místo v okresním kole soutěže dětských recitátorů. Stejné ocenění patří i paní učitelce Magdě Vágnerové,
která Elišku připravovala.
Emě Váchové, Janě Du• Gratulace
bové a Ondřeji Petrášovi k umístění
ve stříbrném pásmu regionálního
kola pěvecké soutěže Jihočeský
zvonek.
pondělí školního roku 27. 6.
• Poslední
2016 od cca 7 do 16 hodin se v základní škole uskuteční sběr starého
papíru. Peníze, které se sběrem papíru utrží, budou použity na kulturní
akce školy.

ČINNOST SPOLKŮ

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Jako již každoročně se v Terezíně o Velikonocích odehrál turnaj ve stolním tenise, jehož hlavní cenou je velikonoční beránek ve všech možných podobách.

V sobotu se odehrál turnaj amatérů, kde se na 1. místě
se umístil Ladislav Charvát (Terezín) před Adamem Horňáčkem (Choustník) a Terezou Chladovou (Chrbonín).

V neděli pak v souboji registrovaných hráčů zvítězil
loňský vítěz Josef Jungvirt ml. (Saxen – Rakousko) před
Josefem Jungvistem st. (Strakonice) a Tomášem Hložkem (Soběslav).
Dovolte, abych touto cestou poděkoval též všem
sponzorům a pořadatelům, kteří se této akce aktivně
zúčastnili.

Stolní tenisté ukončili sezónu
Družstvo A choustnických stolních
tenistů skončilo na 5. místě v okresním přeboru 1. třídy, a to i přes to, že
téměř celou sezónu vedlo. Propad
byl způsoben až několika posledními
zápasy, kdy se choustničtí potýkali se
zraněními a nemocemi a prakticky
žádný zápas nehráli v základní se-

stavě. Přesto páté místo stačí na postup do regionálního přeboru, neboť
družstva na 1. - 4. místě jsou B-týmy,
které postoupit nechtějí.
Družstvo B se přes prvopočáteční
nástup do soutěže, kdy jako nováček
šokovalo ostatní týmy svou skvělou organizovanou hrou a dokonce několikrát

vedlo okresní přebor 2. třídy, nakonec
propadlo na 7. místo, avšak s minimálním bodovým odstupem od špičky
soutěže. Vstup našeho druhého týmu
do okresních soutěží lze tedy považovat za úspěšný a necháme se překvapit,
zda příští rok naše „Béčko“ neposune
laťku třeba až na medailové umístění.

Konečná tabulka, Okresní přebor - 1. třída
#poř. oddíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Dražice B
So. Mezno B
Sudo. u Tábora B
Sokol Ml. Vožice B
Choustník A
Dl. Lhota
Nové Dvory B
So. Tábor B
Sp. Sez. Ústí C
SK Sokol Rataje
Ji. Bechyně C

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V

R

P

skóre

body

14
14
13
11
13
11
7
7
2
2
2

2
1
2
6
1
3
3
1
4
3
2

4
5
5
3
6
6
10
12
14
15
16

212:148
230:130
203:157
207:153
216:144
192:168
169:191
156:204
128:232
132:228
135:225

50
49
48
48
47
45
37
35
28
27
26
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Konečná tabulka, Okresní přebor - 2. třída
#poř. oddíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sudo. u Tábora C
Sudo. u Bechyně B
VS Tábor F
TJ SDH Orlov
Radimovice
Soběslav D
Choustník B
Vlásenice-Padařov
ZhořKlokot
VS Tábor G
SK Oldřichov B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V

R

P

skóre

body

16
14
14
13
12
11
11
7
4
4
0

1
2
2
1
0
0
0
2
0
0
0

3
4
4
6
8
9
9
11
16
16
20

247:113
229:131
243:117
212:148
198:162
209:151
176:184
175:185
121:239
112:248
58:302

53
50
50
47
44
42
42
36
28
28
20

TJ Spartak Choustník - tabulka po 18. kole
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Sokol Lom
FK Spartak Soběslav B
TJ Vlastiboř
Spartak Choustník
Sokol Chotoviny
FK Meteor Tábor B
SK Tučapy
Veselí n/Lužnicí B
Sokol Košice
Sokol Sezimovo Ústí B
Sokol Borotín

Z
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
15
12
12
11
10
10
8
8
5
4
3

R
1
5
1
2
4
4
3
1
3
2
2

P
3
2
6
6
5
5
8
10
11
13
14

Skóre
83:29
53:16
64:29
60:25
48:26
49:32
42:39
44:45
20:38
30:78
28:66

12.

FK Řepeč-Opařany B

19

2

0

17

8:106

B
46
41
37
35
34
34
27
25
18
14
11

+/19
11
7
5
4
7
-3
-2
-12
-13
-16

6

-21

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
VYDÁVÁ:
obec Choustník, Choustník 16, PSČ 391 18
IČ: 00252361, Telefon: 381 592 117, obec.choustnik@volny.cz
Místo vydávání: OÚ Choustník
Redakční rada: Veronika Jakeš, Mgr. Petr Dvořák, Mgr. Radim Jindra
redakce@choustnik.cz
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