ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
6. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
půl roku 2016 je za námi a zčásti mohu
tedy rekapitulovat proběhlé stavební a organizační práce na obci.
Již v minulém čísle jsem se zmínil o průběhu prací na chodníku od staré hospody k čerpací stanici ZOD. Stavba byla dokončena
a řádně předána do choustnické pouti. Byly
opraveny i obrubníky navazující na komunikaci, která je v majetku Jihočeského kraje.
Upraveny byly i vjezdy do přilehlých usedlostí. Další výměna obrubníků v parku na návsi
by měla proběhnout během podzimu tohoto roku, pokud nám to okolnosti dovolí.
Po uzávěrce minulého čísla v červnu
bylo dokončeno parkoviště pro návštěvníky hradu a uvedeno do provozu těsně
před zahájením hlavní turistické sezóny.
Mnozí motoristé přijíždějící za účelem
prohlídky naší historické památky si nové

ZÁŘÍ 2016
parkoviště pochvalovali. Doufám, že
do příštích let tato stavba zvýší návštěvnost hradu a tím i finanční výnos ze vstupného. Bylo také zhotoveno nové označení
příjezdu k parkovišti. Na cestě z parkoviště na hrad pak přibyla dvě odpočinková
místa určená především pro turisty a návštěvníky hradu. Tyto dřevostavby byly
pořízeny se spoluúčastí ministerstva zemědělství, a to ve výši 70%.
Obec v minulém měsíci zakoupila stavební pozemek od pana Brádka za účelem výstavby obecní garáže a zázemí pro
sběrné místo. Přesně na tyto akce (výstavba obecních staveb, sběrná místa apod.)
byl vyhlášen dotační titul s uzávěrkou
do konce listopadu 2016. Podaří-li se nám
dotační titul získat, přispěje stát na pořízení této stavby 85%. Mimo sběrného
místa by tak vznikla garáž na zaparkování traktoru s nosičem kontejnerů a ostatní

techniky pro údržbu veřejného prostranství a majetku.
V době, kdy čtete tyto řádky, by měla být
také dokončena oprava budovy na školní
zahradě, tzv. „včelín“. Tato budova slouží
k uskladnění nářadí pro školu a obecního
traktůrku s technikou potřebnou k údržbě
sportovního areálu. Byl zbudován nový štít
a střecha, neboť vážně hrozila možnost úrazu pádem tašky nebo cihly, zejména na kolem se často pohybující děti.
V měsíci září začne oprava kapličky v Kajetíně, na kterou obec získala 70 % dotaci
z Ministerstva zemědělství. Dále jsme se
pustili do oprav kapliček na návsi a u transformátoru u Drtinů.
V dalším čísle vás budu informovat o připravované opravě komunikací, která by
měla proběhnout během podzimu.
Přeji Vám hezké babí léto a začátek školního roku bez nervů. Jan Kubart, starosta
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To, co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO)
Zastupitelstvo č. 3 ze dne 22. 06. 2016
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek ZŠ Choustník
na koupi konvektomatu dle kupní ceny max. 200 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu s p. Brádkem
na nákup pozemku.
ZO projednalo a schválilo zpevnění přístupové cesty k novostavbě manželů Novákových na obecním pozemku p. č.
15/3 v k.ú. Choustník.
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6.

•
•
•
•

Zastupitelstvo obce Choustník projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný
převod pozemku pozemková parcela č. 308/2 v k.ú. Předboř

u Choustníku, (dále jen „převáděný majetek“) z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví obce Choustník. Obec
Choustník se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat
a užívat jej ve veřejném zájmu k volnočasovým aktivitám občanů. Obec Choustník se dále zavazuje, že převáděný majetek nebude využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani nebude pronajímán či přenechán do pachtu, to vše
po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. V případě, že obec Choustník nebude převáděný majetek nebo jeho části užívat ve veřejném
zájmu, bude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu, zaplatí
převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný
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majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva
do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
Obec Choustník se dále zavazuje, že po dobu 10 let od právních
účinků vkladu vlastnického práva dle smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí
ani nezatíží ve prospěch třetí osoby převáděný majetek, a to ani
zčásti. V případě porušení tohoto závazku se obec Choustník
zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši ceny tohoto
převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době
porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětného majetku
obcí Choustník. Úhradou této smluvní pokuty závazek obce
Choustník nepřevést, jinak nezcizit ani nezatížit převáděný majetek, a to ani zčásti, zaniká. Obec Choustník se zavazuje vždy
do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem
z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož
zachování se obec Choustník smluvně zavázala. Za porušení tohoto závazku uhradí obec Choustník převodci smluvní pokutu
ve výši 2.000 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzvána.

Zastupitelstvo č. 4 ze dne 1. 9. 2016
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN p. Nováka na pozemku p. č. 15/2
a 15/3 v k. ú. Choustník za jednorázovou náhradu ve výši
2.000 Kč bez DPH.

•

• ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NTL plynovodu na p. č. 15/2 v k. ú. Choustník
za jednorázovou náhradu ve výši 2.740 Kč bez DPH.

• ZO vybralo dodavatele na opravu kapličky v Kajetíně firmu
Fábera Jiří Hvožďany za nejnižší cenu 329.392 Kč s DPH.

• ZO vybralo dodavatele na opravu místních komunikací
v obci Choustník a Předboř firmu Vialit Soběslav spol. s r.o.
za nejnižší cenu 1.707.535,79 Kč s DPH.

• ZO pověřilo starostu k jednání o směně pozemků na stavbu
místní komunikace.

• ZO schválilo finanční dar ve výši 24.000 Kč spolku TJ Spartak

Choustník a finanční dar ve výši 20.000 Kč oddílu stolního
tenisu.

•

• ZO projednalo a povolilo umístění venkovního poseze- •
ní na obecní chodník před „Starou hospodou“, poplatek
z místa bude zaplacen do 31.7.

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu a vybavení sběrného dvoru.
ZO projednalo a zamítlo podání žádosti o dotaci na lesní
techniku.

ZO schválilo opravu stodůlky na dvoře budovy obecního
• ZO odsouhlasilo a schválilo, že poplatky z pouťových stán- • úřadu
v Choustníku.
ků si může do své pokladny vybrat Tělovýchovná jednota
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2016.
Spartak Choustník.
• ZO projednalo a schválilo vstupné na slavnosti pro dospělé • ZO schválilo zapsání sídla SDH Předboř na adrese kulturní100 Kč, pro děti 50 Kč a od 17.00 hodin všichni 50 Kč.

ho domu v Předboři č. p. 44.
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POLICEJNÍ SLOUPEK
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní
centra, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce apod. Využívají
nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady.
Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou
tak dokonale a nepozorně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence
dozví často mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo.

D O P O R U Č E N Í?
Peníze, doklady, platební karty:
- Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli
v zadních kapsách u kalhot.
- Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek
- Nenoste své osobní doklady v peněžence
- Nemějte při sobě větší finanční hotovost
- Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně
od samotné karty. V případě, že máte potřebu si je poznamenat tak např. jako
telefonní číslo 602 458 328 či PSČ 583 26
- Při placení nebo vybírání peněz věnujte pozornost svému okolí, zda tuto činnost
někdo nepozoruje.
-

Zavazadla:
Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste, na zádech, kam nevidíte
Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla
Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte je stále na očích
Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen
k baru či na toaletu
Bc. Vodička Michal
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TRAKTORISTŮV
KOUTEK
V sobotu den před choustnickou
poutí se sjelo na statek „U Brychů“ 30
starých traktorů, většinou značky Zetor. Počasí nám přálo a nic nebránilo
účastníkům spanilé jízdy po prezentaci
a zahájení vyrazit do luk a lesů v okolí
choustnického hradu.
Trasa vedla přes vrch za vodárnou
na Krtov, poté přes louky do Terezína, odtud do Chrbonína a přes louku
U Benedů do Mlýnů. V Mlýnech po malém okruhu přes ves se konvoj vydal
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do choustnické hory a pokračoval do Předboře na náves.
Tam následovalo malé občerstvení a ukázky starých zemědělských prací s pomocí řemenového pohonu. Mlátička,
cirkulárka a vodní čerpadlo fungovaly perfektně. Poté se
traktoristé přes Kajetín vydali
do svého cíle na Choustníku, kde
následovala konzumace selátka
na rožni. Mezitím bylo předvedeno mlácení obilí na staré mlátičce
značky „Bratři Galusové, Poštorná u Břeclavě“.
Večer harmonikáři bavili účastníky lidovou hudbou a žízeň zde
opravdu nehrozila. Celý den se
povedl na jedničku bez úrazů
a poruch. Pouze dva traktory, které přijely na akci až z Tábora, se pro malou závadu zdržely, ale
v Předboři konvoj dohonily a užily si zbytek akce. Traktoristé,
kteří akci navštěvují pravidelně a těší se na ni, mají zase další
rok na vylepšení svých strojů, protože traktorpárty roku 2017
se nezadržitelně blíží.
Jan Kubart

Z turistického deníku
Zdravím vás přátelé
přátelé,
ani ve snu by mě nenapadlo, že po mé
minulé návštěvě Choustníku vás budu tak
brzo kontaktovat znovu. Pravda, měl jsem
v plánu se k vám zase někdy podívat, ale že
to bude ještě letos, to mě nenapadlo.
Ale abych nepředbíhal. Myslel jsem si,
že už mě toho v turistice moc nepřekvapí.
Na stará kolena jsem se ale utrhl do geokešingu. Že nevíte, oč jde? Geokešing je
hra na pomezí sportu a turistiky, při které
se hledají ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic a GPS zařízení. Skrytá
schránka se nazývá keš neboli keška.
Jednou ze základních myšlenek geokešingu je umísťování keší na zajímavá
místa. Jejich úkolem je přivést kačery,
jak se účastníkům hry říká, do tajemných zákoutí, ať už v České republice
nebo po celém světě. V popisu keše
bývá vysvětleno, čím je místo zajímavé
a proč právě zde byla tato keška založena. Často jsou keše ukrývány na velmi
frekventovaných místech, kde i jejich
nalezení může být velkou zábavou.

Zjednodušeně řečeno se jedná o hru,
ve které někdo někam schová krabičku,
do níž vloží zápisový blok, tužku, případně další předměty. Poté publikuje
informace o poloze této keše, aby jí další
kačeři mohli nalézt. Všechno se odehrává
na oficiálním webu této hry – www.geocaching.com. Na webu má každá keš svoji
vlastní webovou stránku, kde jsou zveřejněny informace, vedoucí k jejímu nalezení. Po odhalení keše přímo v terénu,
se každý zapíše do přiloženého notesu,
a pokud si z keše něco vezme, zanechá
tam věc v podobné nebo vyšší hodnotě.
Po té je možné se podělit s ostatními hráči
o své zážitky na již zmíněném webu.
Cíl hry si každý kačer stanoví sám,
nejčastěji ale jde o nalezení co možná
největšího počtu keší. Někdo se zaměřuje na keše s vysokou obtížností, jiný
například sbírá kešky v zahraničí.
Hledání kešek mě neuvěřitelně chytlo
a je pravda, že jsem navštívil některé oblasti znovu, ale tentokrát objevuji zajímavá zákoutí, kterých bych si dříve ani nevšiml. Takto jsem se vrátil i na Choustník.
Zjistil jsem, že v okolí vaší obce se nachází
celkem pět keší. Nejstarší byla založena
již v roce 2006 a ta nejmladší před dvěma

lety. První se ukrývá u hradu, druhá u skal,
další cestou z hradu už skoro v obci.
Čtvrtá u kapličky mezi Choustníkem
a Krtovem a na tu poslední jsem si musel počkat do tmy. Jde o kešku s názvem
„O bludičce Markétce. Jedná se o noční
keš s příběhem podle pohádkové knížky
O víle Vodánce a bludičce Markétce. Při
jejím odlovu jsem dokonce vyrušil dva
trempy, kteří nocovali venku pod širákem.
Dost se divili, co tam takhle pozdě v noci
dělám. Asi jsem jim připadal jako blázen.
Mnohdy totiž člověk při hledání kešek zažije věci, které by při obyčejné
návštěvě nezažil. Jde určitě o zajímavé
zpestření návštěvy hradu a Choustníku
samotného. No, a pokud vás to chytne,
rozjeďte se i po okolí.
Váš Tonda Šlapal. -pd-

•
3

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Choustnické středověké slavnosti 2016
Rytíři lovili na Choustníku divočáka
Choustník – Vidět dravé ptáky, živého medvěda nebo ukázku středověkého lovu divočáka mohli v sobotu
návštěvníci zříceniny hradu Choustník,
tyčícího se nad stejnojmennou obcí.
V tento den se zde konal druhý ročník
„novodobých“ středověkých slavností.
Akce typu středověkých slavností mají
přispět k větší oblibě hradu mezi turisty
a jeho dalšímu zvelebování.
Celý článek: http://taborsky.denik.cz/z-regionu/rytiri-lovili-na-choustniku-divocaka-20160724.html
V odpoledním programu můžete vidět
sokolníka a ukázku jeho práce s dravci,
prohlédnout si můžete také středověké zbraně. Součástí programu jsou také

oblíbené šermířské souboje a ukázky
renesančních a gotických zpěvů a tanců.
Na pozdější čas je připraven koncert rockové kapely Mary Long, hrát se bude až
do jedné hodiny po půlnoci. Po setmění
se návštěvníci dočkají také ohnivé show.
Parkování si vzali na starost místní dobrovolní hasiči. Bude zajištěno pod hradem na novém parkovišti, další kapacity
jsou připraveny v nejbližším okolí. Podle
slov choustnického starosty Jana Kubarta bude parkování buď zcela zdarma,
nebo pouze za symbolický poplatek.
Celý článek: http://www.jcted.cz/v-sobotu-muzete-vyrazit-na-stredoveke-slavnosti-na-hrade-choustnik/
/články z novin a internetu jsou redakčně
zkráceny/

VLČEVESKÁ
babetopárty
29. 7. 2016 se v obci Vlčeves konal první ročník srazu babet, ale i všech ostatních šlapacích motorových strojů. Již
v loňském roce proběhl zkušební sraz babet, tzv. nultý ročník. Pro velký zájem se letos vše zopakovalo, ovšem v daleko
větším měřítku.
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Dovolte několik doplňujících informací. Začátek letošních slavností byl po loňských zkušenostech posunut z dopolední 10. hodiny na odpolední 13. hodinu.
I přes to dorazil na hrad prakticky stejný
počet návštěvníků jako minulý rok (729
platících, děti z okolních vesnic měly již
tradičně vstup zdarma), a to i přes to, že
začátek slavností proběhl v intenzivním
dešti. Pak se naštěstí počasí umoudřilo.
Slavnosti mají sloužit zejména k propagaci hradu. Nově jsou také na infocentrech v Táboře, Soběslavi, ale i u pokladny
na zámku Červená Lhota, v Chýnovských
jeskyních a na dalších místech v okolí informační letáky o hradě Choustník. Před
slavnostmi rádio Blaník v celostátním
vysílání odvysílalo hodinovou reportáž
nejen o slavnostech, ale i o historii a současnosti hradu. Snažíme se také dostávat
pravidelně informace o hradu do denního tisku a na internet.
Letošní návštěvnost hradu je prozatím vynikající. Určitě za to nemůže pouze zintenzivněná propagace hradu, ale
i letošní „turistické počasí“. Přejme si
pouze, aby to takto vydrželo až do konce sezóny i po sezóny další. Vždyť příspěvek, který se díky „našemu hradu“
dostává do obecní pokladny, určitě
není zanedbatelný.
-rj-
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Zúčastnit se mohl každý, kdo takovýto šlapací
stroj vlastní. Sešli se babetisté všech věkových kategorií. Účast byla hojná, celkem 43 účastníků.
Nejednalo se však pouze o sraz, ale hlavně o soutěž o nejlepšího „babetistu“. Účastníci byli rozděleni
do dvou kategorií – mužů a žen a celkově soutěžili
ve čtyřech disciplínách.
V první části se účastníci museli přihlásit u pořadatelů. Již v této chvíli se sbíraly potřebné body
pro výhru. Probíhalo totiž celkové hodnocení stavu stroje. Role hodnotitelů se ujali ti nejzkušenější, první vlčeveský babetista Jirka Bejblík a Tomáš
Bušek. Hodnocení bylo velmi přísné, nesměla chybět povinná výbava babetisty či povinné ručení.
V druhé části proběhla tzv. spanilá jízda, což byla
projížďka obcemi Chrbonín, Choustník, Předboř,
Tříklasovice, Mlýny a zpět do Vlčevse. Při této jízdě
účastníky zastihl neutichající déšť. Naštěstí však
zasáhli pohotoví hostinští Liplovi z obce Choustník a poskytli všem soutěžícím azyl ve své hospodě. Třetí částí byla jízda na čas. Soutěžící projížděli
obcí Vlčeves rychlostí blesku. Ve čtvrté a poslední
části nesměla chybět jízda zručnosti na zátěžové dráze vytvořené na místním tenisovém hřišti.
Dráha svůj účel dokonale splnila, což znamenalo
peprné chvilky pro nejednoho soutěžícího.
Nakonec se jen posčítaly body a sestavilo pořadí účastníků. Na prvním místě v pořadí mužů
se umístil Petr Vonšák, v kategorii žen pak Helena
Horová. Po vyhlášení vítězů a rozdání účastnických diplomů se slavilo až do rána. K chuti jistě
přišel i čuník na rožni.
Helena Horová

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Erby nad Choustníkem v 19. až 20. století
Majitelkou choustnického panství
se po rodu Wratislavů z Mitrovic stala
v roce 1869 Helena Scheiblerová. I přes
veškerou snahu se mi nepodařilo o této
dámě zjistit žádné bližší informace. Pokud by snad někdo z Vás, čtenářů, něco
zajímavého o této majitelce choustnického panství věděl, obraťte se prosím na
redakci, každá informace bude vítána.
V roce 1876 se majitelem Choustnicka
stal kníže Karel Vilém Auersperg. Patřil
k nejvýznamnějším
politikům své doby,
byl členem Sněmu
království českého,
prezidentem Panské
sněmovny Říšské rady
erb Auerspergů
a v letech 1867 až
1868 dokonce ministerským předsedou
Předlitavska (rakouské části Rakouska-Uherska). Auerspergové byli významným
rakouským knížecím a hraběcím rodem,

který se historicky odkazuje do roku 1220.
Tomu odpovídá i poměrně složitý, symboly překypující erb, který se ještě dál dělí podle toho, k jaké větvi dotyčný šlechtic patřil. Větev Karla Viléma Auersperga má šest
polí, uprostřed se nachází navíc stříbrný
štítek s červeným lvem. Z heraldických zvířat jsou zde vyobrazeni orel, lev, lvice a tur.

menée užívají Rohanové
(tedy všechny podnes žijící linie) polcený štít (viz
obrázek), kde byla pravá
polovina červená s devíti
routami a levá polovina
potažená hermelínovou
kůží (jako odkaz na blízký
vztah k bretaňským vévodům).

Posledním šlechtickým rodem vlastnícím choustnické panství od konce 19.
století až do roku 1948 byl rod Rohanů,
původem z francouzského bretonského knížecího rodu Rohan-Rochefort-Guémenée. Rod Rohanů tvoří hned
několik linií, které vznikly během téměř
devítisetleté historie tohoto rodu (první
zmínky o rodu Rohanů pocházejí z 12.
století). Jejich původním erbem byl
červený štít se zlatými prázdnými routami (ve starší podobě sedm prázdných
rout v postavení 3, 3, 1, novější podoba
má devět rout v postavení 3, 3, 3). Tento
štít používala hlavní linie, po ní dědická
linie Rohanů-Gié, od linie Rohan-Gué-

Erbem knížecího rodu Erb Rohanů
Rohanů jsme ukončili historický přehled erbů nad Choustníkem,
který svou historickou pouť započal v bitvě o Miláno roku 1158 a skončil po 790
letech v nechvalně známém roce 1948.
Obec Choustník se v současné době
snaží obnovit oficiální erb a navázat tak
na tuto násilím přerušenou tradici. Celé
schválení nového obecního erbu je však
poměrně složitý proces, ke kterému je
zapotřebí práce heraldiků, schválení Poslanecké sněmovny ČR a mnohé další.
Přesto věřím, že nejdéle na jaře příštího
roku budeme moci oficiálně nový erb
obce představit veřejnosti.
-rj-
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PŘÍBĚH
Z PROTEKTORÁTU
Budu vám vyprávět příběh mojí rodiny
z doby protektorátu, z období heidrichiády.
Děj této události se odehrál v roce 1942,
přímo v čase atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Tedy v době stanného práva, kdy zmařit lidský život, ne-li
život celé rodiny, nebyl žádný problém.
Můj otec, Zbyněk Kříž, mi jej vyprávěl
asi takto:
V té době jeho rodina vlastnila hostinec
a pekařství. Chodilo se k nim na hospodské
poklábosení, i pro obživu. V té době se žilo
hodně těžko. Často nebylo ani na zaplacení. Takže se stalo, že v rukou mého dědy se
ocitly místo peněz dva revolvery. Vlastnit
zbraň se ovšem rovnalo trestu smrti.
Nedaleko našeho domu bydlel sou-

sed, který o tom věděl a kterému se líbily
starší sestry mého otce. Jedna z nich měla
přítele, kterého on zákeřně napadl. Ten si
to nenechal líbit a problém byl na světě.
Soused poslal udání na táborské gestapo,
že můj děda vlastní zbraně. Udání podal
z radenínské pošty. Tamní pošmistr se
zachoval velice statečně, dopis neodeslal
a upozornil choustnického kolegu, který
vše oznámil dědovi. Děda proto revolvery roztavil v pekařské peci. Jejich zbytky
uschoval v zámecké zahradě ve starém
dubu. Doma o tom nikomu neřekl.
Po dvou týdnech soused poslal odjinud
další podání, které již na gestapo došlo.
Tam také dědu četníci odvezli. Následně
prohledali celý dům, ale samozřejmě nic
nenašli. Na dědu byl učiněn nátlak. Vyhrožovali mu, že pokud se nepřizná, vystřílejí mu celou rodinu. Pokud se přizná,
půjde do koncentračního tábora.

Udavače přepadl strach. Došel na gestapo a vše odvolal. Dostal výprask místo
odměny.
Vzhledem k tomu, že se revolvery nenašly a děda – pekař pekl i pro německá děvčata, která bydlela v sousedním
zámku, byl z gestapa po dlouhých třech
týdnech propuštěn. Soused – udavač se
dědovi až do konce války vyhýbal.
V květnu roku 1945 přišli do Choustníka
partyzáni z blízkého Mnichu a hledali udavače. Souseda chtěli za udání zastřelit. Můj
děda si to ale nepřál, protože se naštěstí
nikomu nic nestalo. Pak přece jen k potrestání došlo. Udavače odsoudil poválečný
lidový soud na dobu jednoho roku.
Lidská spravedlnost ovšem přišla později. Udavač skončil sám a v zapomnění
v choustnickém domově důchodců, kde
pak i zemřel.
Alena Hořejší, rozená Křížová

ČINNOST SPOLKŮ

80 LET KOPANÉ V CHOUSTNÍKU
V sobotu 27. 8. 2016 při příležitosti osmdesáti let založení
oddílu kopané došlo k přátelskému setkání hráčů několika
generací.
Mezi těmi, kteří stáli u zrodu a pohovořili o počátku organizované kopané v Choustníku, byli pan Josef Tíkal (který přinesl i fotky z r. 1936) a pan František Kovář, který zaujal přítomné
krásným vyprávěním. 50 léta byla v podání pokračovatele
Jardy Vodičky, který na sraz přicestoval až z Velkého Meziříčí.
Novodobé dějiny pak psali hráči vedení Stanislavem Bočánkem ml. a Petrem Dvořákem. Na závěr pak vystoupil současný
kapitán týmu Miloš Vojta a trenér Marek Nývlt. Dále promluvil

k přítomným Jan Petrů, předseda sousedního oddílu z Radenína a starosta obce Choustník Jan Kubart.
Setkáním provázel pan Václav Peroutka, dosavadní předseda oddílu TJ Spartak Choustník, který předal nejen symbolicky, ale i skutečně tuto štafetu panu Jindřichu Komárkovi ml.
Setkání mělo i sportovní dohru na místním hřišti spojenou
s posezením v duchu slov „bejvávalo dobře, a když lidé pominou dnešní uspěchanou dobu a budou sobě kamarádi a přátelé, tak bude zase dobře“.
Všechny zdraví
Váš Vašek Peroutka

REPORTÁŽ Z OSLAVY
80 let kopané v Choustníku
V sobotu 27. srpna proběhla v Choustníku oslava kopané. Funkcionáři TJ Spartaku Choustník se ji rozhodli uspořádat
k 80. výročí fotbalového klubu existujícímu v naší obci. Je pravdou, že působení klubu nebylo během uvedené doby
souvislé. Mnohdy klub fungoval několik
let, jindy jen krátkou dobu.
Oslava začala v jedenáct hodin dopoledne, kdy se pozvaní hráči, současní i minulí, sešli v Družstevním domě
v Choustníku k posezení s obědem
a hudbou. Samozřejmě, že v sále nebyli jen hráči, ale i osoby, které se starají
nebo v minulosti starali o chod a fungování klubu. Velkou škodou byl malý počet zúčastněných. Ze všech pozvaných
se totiž dostavila ani ne polovina. Přesto všechno se jednalo o velmi pěknou
vzpomínkovou akci a úctyhodnou oslavu osmdesátin.
V sále byly připraveny tři řady stolů
a přítomní fotbalisté také podle toho
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zasedli a rozdělili se na tři skupiny. Současný tým, hráči nedávných dob a ti,
co pamatují dokonce samotné začátky
kopané v Choustníku. Všechny osobně
přivítal současný předseda klubu Václav

ČINNOST SPOLKŮ

Peroutka starší a jako upomínku na tento den zároveň předal každému vlaječku
vyhotovenou speciálně pro tuto událost.
Sám se také ujal úvodního slova. Znovu
všechny přivítal, pronesl několik slov
týkajících se současného chodu klubu,
poprosil přítomné o minutu ticha jako
uctění památky za již nežijící choustnické fotbalisty a pak předal slovo dvěma
nejstarším pamětníkům.
Kovář František (86 let) si vzal mikrofon
jako první a vzpomněl na své působení
v klubu jako trenér. Prý si dokonce musel
koupit příručku jak trénovat. Nebylo to
jednoduché, ale bavilo je to a to ostatní
se dostavilo samo. Dokonce vzpomněl
na některé talentované hráče té doby.
Jeho působení v choustnickém fotbalu
nebylo ale dlouhé, přestěhoval se do Tábora a skončil.
Druhým pamětníkem je pan Josef Tíkal starší. I on zavzpomínal na samotné
začátky fotbalu v Choustníku, které se
datují k roku 1936. Přinesl také několik
historických fotografií. Jak sám řekl, jedno z nejtěžších období byla druhá světová válka. Prý dokonce museli někdy
na závěr utkání hajlovat. Na jedné z jeho
fotografií byla zachycena i tato situace.
„V době našeho mládí chtěl každý něco
dělat. My jsme rádi běhali, tak jsme hráli
fotbal“ těmito slovy zakončil svůj proslov pan Tíkal.
V šedesátých letech hrál za Choustník
také pan Jaroslav Růžička, který přijal pozvání pana Peroutky a dostavil se přesto, že musel cestovat opravdu zdaleka.
Vzpomněl na časy, kdy hráli s panem Stanislavem Bočánkem a ostatními kamarády a kde všude se vlastně dříve hřiště
nacházela. Jedno z prvních provizorních
hřišť bylo směrem z Choustníka na Mlýny. Hrálo se také na louce pod hájovnou.
První pořádné hřiště s oficiálními rozměry bylo vybudováno v místech, kde
dnes stojí dům pana Kubery. Po rozšíření zástavby v Choustníku hřiště zaniklo.
Netrvalo ale dlouho a vzniklo hřiště nové
na pozemcích za Vodrážkovými. Začalo
se bez kabin a převlékalo se ve školce.

Pravda, muselo se doběhnout přes náměstí až na hřiště, ale to nebyla zas tak
velká překážka. Pan Růžička popřál, stejně jako ostatní před ním, mnoho sportovních úspěchů současným hráčům
i organizátorům a dodal, aby si vážili zázemí, které dnes mají.
Současný fotbal má své počátky v roce
1995. Do té doby stále ještě fungovalo hřiště za Vodrážkovými. Hrávalo se
na něm například pravidelně pouťové
utkání proti Krtovu, využívala ho základní škola, ale žádný fotbalový klub se zde
nenacházel. Záhy zaniklo i toto hřiště
a postavil se na jeho místě sklad pro
brambůrkárnu. Kluci hráli fotbal, kde se
dalo. Dokonce i na travnaté ploše u bazénu. Ve zmíněném roce se dala dohromady parta kluků a rozhodla se obnovit
fotbalový klub v Choustníku. Trénovalo
se v provizorních podmínkách. Také
například na malé loučce u vodojemu
stojícího u silnice na Mlýny. Postavila se
zde jedna branka z májky. To už se ale
budovalo nové hřiště za základní školou, které se využívá dodnes. Oficiálně
vznikl novodobý TJ Spartak Choustník
27. 10. 1995. Valná hromada zvolila členy
výkonného výboru, kterými se stali Stanislav Bočánek mladší, Miloš Komárek
a Petr Dvořák. Na jaře 1996 se zakoupila
první sada dresů a domlouvala se přátelská utkání. Prvně si celý, ne moc početný, mančaft zahrál na turnaji v Plavsku
nedaleko Jindřichova Hradce. Následovalo několik dalších přátelských utkání,
v nichž se většinou prohrávalo, ale to
vůbec nikomu nevadilo. Důležité bylo se
sehrát. Následovalo vyřizování registrací
a získávání dalších hráčů, tak aby se mohlo začít hrát od podzimu 1996. Vyskytly
se ale dvě překážky. Vybudované hřiště
nemělo požadované rozměry, proto ho
bylo třeba upravit. Naštěstí okresní fotbalový svaz povolil Spartaku výjimku, že
může podzim odehrát na hřišti soupeřů
a jarní část pak doma. Druhým problémem bylo zázemí. Obec přislíbila postavit šatny, ale zatím na ně nebyly finance.
Naštěstí se našlo prozatímní řešení. Fot-

balisté mohli po dobu, než se postaví
nové šatny, využívat prostory školních
šaten. Vypomohla i brambůrkárna, když
zapůjčila klubu svůj autobus pro dopravu na zápasy. Na podzim roku 1996 se
tedy mohlo začít hrát. Začátky nebyly
nijak slavné. Většinou se utkání prohrávala, občas se objevila nějaká ta remíza,
ale nikdo nečekal zázraky. Dnes úplně
nový tým, nutno podotknout s jediným
Choustničákem v kádru, hraje velmi kvalitní fotbal, na který je radost se dívat.
Od roku 1996 se v TJ Spartaku Choustník
vystřídalo úctyhodných 123 hráčů.
Toto vše se mohli dočíst přítomní v sobotu během oslavy z kroniky a statistik,
které organizátoři vystavovali v sále.
Po řízku se salátem zpestřilo odpoledne trio muzikantů, kteří hráli převážně
na přání přítomných.
Tím ale oslava výročí nekončila. Kolem čtvrté hodiny se většina přesunula
na hřiště a i přes opravdu velké horko
si bývalí hráči odehráli pěkné přátelské
utkání sami mezi sebou. Vše v přátelském duchu a snad i se špetkou humoru.
Poněkud slabší fyzička a opravdu horké
počasí dalo všem zabrat. Ale čekala je
odměna v podobě občerstvení v restauraci u hřiště. Sedělo se a slavilo dlouho
do noci, jak se na správnou oslavu sluší
a patří.
-pd-

Hráči pamatující samotné začátky kopané

Hráči nedávných dob
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SPARTAK CHOUSTNÍK
pořádá nábor
do fotbalového družstva
žáků
od šesti do třinácti let

Tréninky budou každý
pátek od 17 hodin
na hřišti v Choustníku
(začali jsme už 16. září 2016)
V případě zájmu kontaktujte:

Jindřicha Komárka ml.
777 289 753

TJ Spartak Choustník
Sezóna 2015/2016 - konečná tabulka
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
15
13
12
11
10
10
8
7
6
4
2

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

P
3
6
4
7
7
8
10
10
12
14
16
19

Skóre
91:31
78:31
59:27
71:30
53:38
51:32
51:49
46:47
27:45
40:90
40:72
10:125

B
55
46
44
39
37
34
32
28
24
20
14
7

+/22
13
11
6
4
1
-1
-5
-9
-13
-9
-26

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

Zleva stojící: Miroslav Šabart, Stanislav Bočánek, Jindřich Komárek, Radek Hájič, Martin
Panský, Miloš Vojta, Jan Halák, Jiří Charousek, Václav Bejblík st.
Zleva dole: Marek Nývlt, Erik Prášek, Lukáš Havlíček, Michal Vrba, Jaroslav Hovorka, Tomáš
Fiala, Martin Petrů
Chybí: Václav Bejblík ml., Václav Peroutka ml., Václav Peroutka st.

KAŽDOU STŘEDU V MATEŘSKÉ ŠKOLCE CHOUSTNÍK
(začínáme 14. 9. 2016)

18.00-19.00

Cena: 50 Kč

Přijďte si zacvičit powerjógu.
Probudíme naši páteř a dech, přirozenou formou
aktivujeme hluboké svaly celého těla a na závěr zrelaxujeme tělo i mysl.
Na pár chvil se zastavit a věnovat se pouze sobě.
Uvolnit se a žít, to je powerjóga.

Hodina je vhodná pro začátečníky 
Více na
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www.power-yoga.cz

IVET PECLINOVSKÁ
721 557 629
certifikovaný instruktor
power yogy a gravid yogy,
PYA
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