ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
7. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
zima se blíží, nastal tedy čas zhodnotit průběh roku 2016. Jako každý
rok se některé věci podařilo vyřešit ke spokojenosti všech, ale objevily
se i nečekané problémy, které se dají dopředu jen těžko odhadnout.
Naplánované stavební práce proběhly bez větších problémů
a byly v termínech dokončeny. Připomenu například výstavbu
parkoviště k hradu, opravu kapličky v Kajetíně a dvou malých
kapliček v Choustníku (na návsi a u Drtinů), opravu zázemí na
školní zahradě „včelín“, opravu chodníků před farou, obrubníků
na návsi, prodloužení vodovodu – Dubovka, statické zabezpečení nového chodníku u Váchů v Předboři opěrnou zdí, odkopání
a vybetonování podlahy v kotelně kina Předboř, odkopání a odvodnění podlahy v kotelně na obecním úřadě a osázení průduchů sklepa okny tamtéž. Dále byla započata oprava asfaltového
povrchu na spojovací cestě mezi křižovatkou u Burianů a křižovatkou u Šonků, a to včetně osázení novými obrubníky. Zároveň
to samé proběhne v Předboři od silážní jámy k prasečáku.
Toto jaro provedla odborná firma velký přořez stromů ve všech
třech obcích. Zároveň jsme tento rok započali se svozem bioodpadu, od jara je možné využívat velkokapacitní kontejnery rozmístěné v určitých částech obcí, vhazovat do nich trávu i ostatní
bioodpad. Dovolte mi připomenout, že je tedy zbytečné bioodpad
pálit na zahradách či vyvážet do lesa. Zároveň žádám pouze o
vhazování bioodpadu dle instrukcí na samotných kontejnerech.
Elektrospotřebiče, zbytky králíkárny a rozpadlá vědra opravdu
bioodpadem nejsou. Příští rok se budeme snažit o rozšíření počtu
kontejnerů a zdokonalení svozu ostatních odpadů, to vše z dotace

PROSINEC 2016
v rámci programu „recyklace odpadů v obci Choustník“. Pro tento
účel jsme zakoupili pozemek od pana Brádka, kde plánujeme výstavbu garáže a zázemí pro uskladnění svozové techniky.
Turistická sezóna na hradě byla vynikající. Návštěvnost hradu
a s tím související tržby za vstupné byly rekordní. Přispěla k tomu
i rozsáhlá reklamní kampaň v informačních centrech, nové parkoviště a označení příjezdu k hradu, ale i změna přístupové cesty, která je dobře sjízdná pro kočárky. O to více člověka mrzí, že
někteří naši „spoluobčané“ jsou schopni si z nového parkoviště
udělat krosovou dráhu (viz foto pod článkem), což znamená naprosto zbytečné výdaje na opravy.
Bohužel ke konci roku musíme také řešit velmi nemilý problém
související s odchodem našeho obvodního lékaře do důchodu.
Celá situace se musí řešit velmi narychlo, a jelikož je velký nedostatek lékařů, tak se jedná o úkol vpravdě nelehký! Zastupitelstvo obce při své poslední schůzi jednohlasně rozhodlo o záměru
odkoupit zdravotní středisko do majetku obce. Zároveň máme
přislíbenou náhradu za stávajícího pana doktora. Celou změnu
je ale potřeba provést nejdéle do vánočních svátků, neboť naším
cílem je zabezpečit lékařskou péči již od nového roku. Bohužel
do celého procesu zasahují ještě zdravotní pojišťovny a Jihočeský
kraj. V hloubi duše stále doufám, že vše dopadne dobře a obvodní lékař bude v Choustníku pracovat i v příštích letech. Slibuji, že pro to
udělám vše, co je v mých silách.
Na závěr dovolte, abych vám popřál krásné a klidné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok, minimálně tak dobrý jako byl tento.
Jan Kubart, starosta
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To, co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO)
 ZO projednalo a schválilo rozpočet

obce jako rozpočet vyrovnaný, příjmy a výdaje: 11 764 010,- Kč
 ZO projednalo a schválilo záměr

koupit dům Choustník čp. 89, jehož
součástí je ordinace praktického lékaře. Na jednání zastupitelstva byla
přítomna i budoucí obvodní lékařka
MUDr. Kateřina Jirousová

 ZO projednalo a schválilo podání žá-

dosti o dotaci na zkušební vrt na pitnou vodu

ZO projednalo a schválilo prodej
obecních pozemků za odhadní cenu

CO SE TAKÉ DĚJE V OBCI
(zatoulaný článek, který se měl objevit už v minulém čísle zpravodaje)
Jdu si takhle s dětmi na procházku a u Vápenky objevíme
obrovské množství „bordelu“ (biologického odpadu - tráva, větve, celé vykopané keře).
Nechápu! A ptám se PROČ?!?!
Proč někdo vyváží biologický odpad k Vápence, případně
i jinam, když obec přistavuje kontejnery na tento odpad? Proč
někomu stále přijde v pořádku a normální zbavovat se odpadu
tímto způsobem? Vždyť by stačilo s již naloženým odpadem dojet ke kontejneru, případně zavolat na obecní úřad a poprosit
pana starostu, zda by mu kontejner přistavil přímo k zahradě.
Nejenže takovéto chování je protiprávní, ale obec bývá
pokutována Ministerstvem životního prostředí ČR a vznikají jí
tak dále zbytečné náklady na likvidaci černých skládek.

Když už jsem u stížností na poměry v obci, mám další věc,
kterou NECHÁPU!
Pravidelně větrám dětem pokoj, než je večer uložím. Hlavně v zimě, ale občas se tak děje i přes léto, mám pocit, že se
zadusím, když do pokoje vejdu.
Pokud vítr fouká od západu, ovane mě „lahodná vůně“
smažených řízků. Ovšem když vane vítr z druhé strany, naplní
se pokoj štiplavým kouřem pocházejícím nejspíš z pálení odpadků (např. PET lahví).

A opět se ptám PROČ?!?
Proč se v dnešní době najde někdo, kdo ještě netřídí odpad? Apeluji tímto na občany nejen dříve narozené, ať odpad
ideálně třídí a jednou za čas, místo pálení odpadků ve venkovním krbu či kotli, ho odvezou do barevných kontejnerů
umístěných v obci.

A do třetice… Už dlouho mi pije krev monotónní hluk větráků z Intersnacku. Představte si, že usínáte za zvuku kuchyňské digestoře zapnuté na nejvyšší výkon. Denně…
Velmi nepříjemný pocit, který vám vezme plno energie
a mě osobně vytáčí k nepříčetnosti.
Slíbím vám a hlavně sobě, že tuto skutečnost konečně prozkoumám z hlediska právního a dám vám v některém z příštích čísel vědět, co jsem se dozvěděla.
Buďme k sobě prosím ohleduplní a nezamořujme si prostředí, ve kterém žijeme my i naše děti.

Také vás něco ve vašem okolí štve nebo trápí?
Dejte mi vědět, třeba má takový pocit i někdo další.
Zveřejněním této skutečnosti možná pomůžete nejen
sobě, ale i ostatním.
Veronika Jakeš

OZNÁMENÍ
O ukončení poskytování zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé
MUDr. Věroslav Žaloudek oznamuje,
že ke dni 31. 12. 2016 ukončuje poskytování zdravotních služeb v místě Choustník 89. Žádost o předání zdravotní
doku-mentace novému poskytovateli
zdravotních služeb, kterého si klient
zvolil, je možné podávat v současném
místě poskytování zdravotních služeb
do 31. 12. 2016.
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Žádost o předání zdravotní dokumentace musí být písemná a musí
obsahovat:
Jméno a příjmení
Rodné číslo nebo datum narození
Trvalé bydliště
Název a adresu zvoleného posky-

tovatele zdravotních služeb

Po tomto termínu bude zdravotní
dokumentace předána odboru zdravotnictví pro Jihočeský kraj v Českých
Budějovicích, který zařídí pořízení
výpisu nebo předání zdravotní dokumentace, dle § 57 odst. 3 písmene c
a d zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, poskytovateli zvolenému pacientem.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Následující text je výňatkem dopisu,
který byl doručen Obecnímu úřadu
v Choustníku společností Rumpold.
Co patří do plastu - Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může
být I s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
(od jogurtů, mléčných výrobků), balící
fólie od spotřebního zboží, plastové cd
obaly (nikoliv cd samotné).

Co nepatří do plastu - Mastné obaly,
obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá),
žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny, novodurové
trubky.
Co patří do papíru - Vhodný je kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy,
reklamní letáky, krabice, kartony a lepenka.
Co nepatří do papíru - Mokré, mastné
a znečištěné papíry, pytle od cementu,
voskový a uhlový papír (kopírák), ter-

mopapír, použité papírové kapesníky,
hygienické vložky, obvazy, obaly ze
směsi papíru a jiného materiálu (např.
tetrapak)
‚
Upozorňujeme rovněž na poměrně
velké množství směsného komunálního odpadu, který se objevuje v kontejnerech na plast, NK a papír a naše
společnost jej musí likvidovat na skládce komunálního odpadu. V tomto případě budeme nuceni postupovat dle
bodu 4 odst. b) Dodatku ke smlouvě a
dotřídění nečistot, a alespoň částečně
vyúčtovat vždy ve fakturaci za uplynulé období.

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Policejní sloupek

Traktoristův
koutek

nostech státu a ne vždy byly stavy
plně obsazeny. Velitel stanice se nechal titulovat pane vrchní a jeho pomocníci pane štábní. Bohužel se nedochovaly žádné záznamy o jménech
či životních osudech zde sloužících
četníků. Rovněž tak se nedochovaly
záznamy o konkrétní činnosti stanice
v období jejího založení, neboť tehdy
se tolik nepsalo a co bylo napsáno,
to se po letech skartovalo (alespoň
do dnešních dnů se nic v archivech
nenašlo). Není tedy známo, jaké konkrétní případy řešili, ale lze předpokládat, že vzhledem k okolí, kde byly
jako dnes pole, lesy, potoky a rybníky
se jednalo o polní a lesní pych, pytláctví, drobné krádeže či požáry. Výkon
služby byl prováděn pěšky v četnické
uniformě a služební přilbě. Vyzbrojeni
byli puškou s nasazeným bodákem.
Při pochůzce mezi obcemi navštívili
příslušné starosty, od nichž se nechali informovat o bezpečnostní situaci
v obci. První dochované záznamy jsou
zapsány ve Staniční služební knize
vedené od 20. 11. 1937, ale o nich až
příště.

„Samodomo“

Není to tak dávno, co skončilo vysílání oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky. Zajímalo mne, jak to
bylo s četnickou službou v Choustníku.
Za pomoci pana Christa, velkého četnického odborníka Muzea Policie ČR,
a Státního oblastního archivu v Třeboni jsem získal podklady, z nichž mohu
čerpat.
První zmínka o četnících v Choustníku je uvedena v pamětní knize obce
Tučapské, kde se píše o četnické stanici Tučapy založené 23. května 1873
v čp. 83 u mostu. Do jejich služebního obvodu mimo jiných spadaly obce
Choustník, Předboř a Kajetín a celkem
čítal 8648 obyvatel (pro srovnání stejné území mělo v roce 2016 2925 obyvatel). V roce 1922 zapisuje do pamětní knihy obce Choustník nově jmenovaný kronikář p. Antonín Brabec, že
v Choustníku „... je četnická stanice
od 1. 12. 1901 a sídlí v domě č. p. 12“.
Jednalo se o patrový dům, kde v přízemí byla prodejna a v prvním poschodí
stanice včetně bytů pro rodinné příslušníky zde sloužících četníků. Pan
Brabec mimo jiné dále poznamenal,
že Choustník je „…větší osada čítající
76 čísel popisných a při posledním sčítání zde žilo 504 obyvatel z toho 233
mužů a 271 žen…“ (v r. 2016 510 obyvatel z toho 256 mužů a 254 žen). Pod
služební obvod spadaly obce Choustník, Mlýny, Psárov, Tříklasovice, Předboř, Kajetín, Skopytce a Chabrovice.
Početní stav byl 1+2. I tehdy obsazenost závisela na ekonomických mož-

Zároveň bych Vás chtěl požádat,
zda ve svých soukromých archivech
nemáte jakékoli listiny nebo fotografie, které by dokreslovaly četnický život na Choustníku. V případě, že něco
z toho vlastníte, a můžete to poskytnout, rád to od Vás přijmu k pořízení
kopií. Kontakty na mne jsou v redakci
Zpravodaje.
Děkuji Bc. Vodička

Dnes bych chtěl napsat něco o traktorech, které vzešly s dílen a garáží kovozemědělců nejen našeho státu, ale celého světa. Stačí se podívat na internet
a zjistíme, jak se dá fantazie a zručnost
(nezručnost) převézt do praxe. Tyto výtvory, někdy zdařilé - někdy méně, bývají ale většinou plně funkční.
Hlavním účelem těchto strojů je získat za málo peněz pomocníka při domácích pracích, který je schopen nahradit tovární traktor. Materiál na stavbu
pochází z různých kovošrotů nebo
z toho, co kde zbylo. Motory jsou použity z vyřazených aut nebo motorek.
Nejčastěji používané motory v českých
zemích bývají ze staré octavie nebo
škody 1203, které vynikají svojí jednoduchostí a spolehlivostí. Také v Choustníku a jeho okolí jezdí spousta takovýchto „domadělů“ a jejich majitelé se
s nimi rádi chlubí. Jsou k vidění i na naší
každoroční traktorpárty a můžete sami
posoudit, jak se komu co povedlo.
Jan Kubart
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SVATOVÁCLAVSKÝ RODINNÝ FOTBÁLEK
V sobotu 1. října fotbalové hřiště v Choustníku zase trochu ožilo. Již druhým rokem se zde totiž odehrával Svatováclavský rodinný fotbálek. Jak poznamenali někteří účastníci: „Letos to organizátoři dovedli k dokonalosti.“
Opět společnost E-ON zapůjčila nafukovací fotbalovou
arénu, skákací hrad, různé atrakce prověřující šikovnost při
ovládání míče a v neposlední řadě elektrickou koloběžku
a segway. Vše krásně fungovalo a přítomní si mohli vyzkoušet, co je jen napadlo.
Nechybělo ani ozvučení a díky tomu bylo možné komen-

tovat jednotlivá utkání a vyhlašovat výsledky. Přihlásilo se
šest juniorských družstev a organizátoři uspořádali takový
malý turnaj, ve kterém si zahrál tzv. každý s každým.
Nutno podotknout, že mezi hráči bylo více dívek. Výsledky se zapisovaly do připravené tabulky a atmosféru doplňovala hudba. Po hřišti se proháněly děti i dospělí na koloběžce či segway a kdo dostal hlad, došel si k restauraci
opéct špekáček. I ten byl samozřejmě, jako vše ostatní,
zdarma a v režii obce. Jen nápoje si hradil každý sám.
Kolem šesté hodiny se dohrál turnaj juniorů a na samotný závěr si zahráli fotbálek i dospělí. Chlapi se dali dohromady a utvořili dvě družstva. Nebavili se jen oni, ale i všichni přihlížející.
Přišlo kolem stovky lidí a určitě nelitovali. Počasí přálo
a o zábavu bylo rozhodně postaráno.

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

PŘEDNÁŠKA
„Čertův kapitán Jan Pondy“
V pátek 11. listopadu 2016 se od 17 hodin konala v sále Kulturního domu v Choustníku přednáška historiků Muzea Jindřichohradecka Pavla Huboni a Vladislava Buriana o Janu Pondym (původní jménem Jan Punda, jméno si změnil po emigraci
do Anglie v roce 1949), veteránu ze západní i východní fronty
druhé světové války. A proč právě „čertův kapitán“? Takto mu
přezdívali jeho vlastní vojáci pro jeho zarputilost, neústupnost
a odvahu. Zajímavostí pro Choustník bylo, že bratrem tohoto
statečného vojáka byl bývalý choustnický farář Bohumil Punda, na kterého v přednášce také přišla řeč. Celkem asi třicet
posluchačů si mohlo nejen zavzpomínat, ale dovědět se i leccos zajímavého z choustnické historie. Akce byla realizována
ve spolupráci s rodinou Jana Pondyho, s Obecním úřadem
Choustník, Jednotou ČsOL v Jindřichově Hradci a Klubem his-rjtorie letectví Jindřichův Hradec .
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Choustník před druhou světovou válkou a během války
Chtěl bych Vás seznámit, jak Choustník byl v době před druhou světovou
válkou, ve válce až do roku 1948 soběstačný, co se týká obchodu, řemesel
a hlavně zemědělství. Budu se snažit,
pokud mi paměť stačí, vylíčit situaci.
Nepamatuji, že by byl někdo nezaměstnaný. Žilo se slušně, ale velmi skromně.
V Choustníku byly následující
obchody a řemesla, a to:
• Obchodníci: Kalina, Peroutková,
Koutek
• Hokynářka: Muziani
• Hospody: Jordák, Vodrážka, Smutný
a Kříž
• Pekařství: Jankovský, Kříž
• Zámečnictví: Tíkal, Kubart
• Truhlářství: Živnůstka, Pavliš, Tománek, Eremiáš
• Kovářství: Šonka, Krátký
• Koláři: Procházka, Vondráček
• Sedlář: Tíkal Vojtěch
• Obuvníci: Blažek, Tíkal a otec Tíkala
byl místní bubeník a policajt, Kučera
• Krejčí: Kovář, Urban, Mrzena
• Řezníci: Jordák, Vendl, Jordák, zvaný
Veržíno, který měl jatka
• Švadleny: Kovářová, která vyučila
desítky švadlen, Šimečková, Šonková, Okrouhlíková
• Zahradníci: Šeda, Bejblík Václav
• Malíř pokojů: Brabec
• Zubní technik: Makeš, Makešová

• Studnař a střelmistr: Bočánek
• Holiči: Fanta, Šonka, Kovář
Na náměstí, kterému se jinak neřeklo než „na rynku“, byly 2 zámky rodu
Rohanů. A to horní zámek, kde žil princ
z Bojky, který měl 3 děti – Trixi, Henry
a Antoinetta. Pak byl dolní zámek, kde
je nyní základní škola. Zde žil princ Charly, který měl 3 děti – Charly, Luis, Rauly.
Princ Charly měl za manželku Hardmuthovu dceru z Budějovic. Na zámku
bylo několik zaměstnanců, například
lesní Švarc, řidiči Kořínek, Šeda, služebné Šarka, Bláhová a několik kuchařek,
kde už si jména nepamatuji.

Zemědělství
• Zemědělci - Vedle zámku byl dvůr,
kde byl nájemce Houdek, Horák
a bydlelo tam několik deputátníku.
Ten nejznámější byl Kubart a ostatní
si již nepamatuji.
• Větší zemědělci, co měli jako potah
koně – Tíkal-Mašek, Pařízek, Vorel-Mašek, který byl vystěhován v roce
1948, Kubart-Brych, Jordák, Vodrážka, Kubart-Hořejší.
• Zemědělci, co měli potah jenom
krávy – Bělohlav, Kasal, Bejblík, Brabec – cestář, Tíkal František-kostelník a košíkář, Tíkal Rudolf, Doležal,
Růžička, Kabeš, Vojík, Klimeš, Kotoun, Okrouhlík – myslivec, Kubart
– Coufal-kapelník, Frýdl – varhaník,
Stejskal, Čermák, Čásenský – Říha.
V Choustníku nebyl mlýn, protože
zde nebyla voda, tak se jezdilo mlít

na černovický potok, kde bylo několik
mlýnů, např. Pakosta, Vařečka, Mrázek,
Kubera a ještě několik dalších.
Několik lidí jezdilo za prací do Prahy,
např. Okrouhlík, Tesař, Kvasnička.
Ze shora uvedených jmen řemeslníků
a obchodů je zřejmé, že Choustník byl
soběstačný hlavně v zimě, kdy bývaly
velké závěje.
Autobusová doprava byla Choustník-Tábor, kde byl majitelem Hovora, který
měl dlouhodobě řidiče Nekla.
Dále zde byla farnost, která vlastně
existuje dodnes, a pod tuto farnost spadaly obce Kajetín, Skopytce, Chabrovice,
Dlouhá Lhota, Předboř, Tříklasovice, Psárov, Krtov, Mlýny, Chrbonín. Mše svatá se
zde sloužila denně a v neděli byly 2 mše
ranní a velká a odpoledne bylo požehnání. Návštěvnost byla velká a u mřížek
v kostele bylo v neděli přítomno desítky
dětí a u oltáře při mši sloužilo někdy až
6 ministrantů a mezi nimi jsem byl i já.
Kněží se zde vystřídali Bečvář, Pour, Jech,
Mošnička a Punda.
Byla zde četnická stanice, pošta,
kde byl poštmistr Havlíček a listonoši Vrzal a Krám z Předboře. Dále zde
fungovala kampelička, ale to bylo jen
v neděli v prvním patře v hospodě
u Vodrážků.
Úplně nemajetní bydleli v obecním
domě, takzvané pastoušce, kde bydlela
hlavně rodina Štolova.
Možná, že jsem na někoho zapomněl,
tak ať mi jeho potomci prominou. Určitě v tom nebyl žádný úmysl.
Zavzpomínal František Kovář, 86
letPP

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Zápis č. 2/2016 ze zasedání školského a kulturního výboru obce
Choustník konaného dne 22. 9. 2016
Místo konání: sborovna ZŠ Choustník
Přítomni: Mgr. Petr Dvořák (předseda výboru), Ing. Karel Krejza, Bc. Eva Pekařová, Mgr. Radim Jindra
Omluveni: Veronika Jakeš
Zpráva o stavu Základní školy
Choustník k datu 22. 9. 2016
– ing. Karel Krejza

• Pan ředitel připomněl akce, které

se uskutečnily ke konci školního
roku 2015/2016 a zhodnotil jejich
průběh.
Díky šablonám ukončeným v minulém školním roce se nakoupily
knihy do školní knihovny za částku
200 000 Kč. Za dalších skoro 300 000
korun se povedlo pořídit technické

•

•
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•

vybavení včetně tří interaktivních
tabulí. Během letních prázdnin se
také pořídil do školní jídelny nový
konvektomat, na jehož zakoupení
se podílela i obec. Jedna čtvrtina
ceny byla využita také z rozpočtu
mateřské školky.
Nový školní rok začal se 129 žáky.
Hned od začátku se rozjel projekt
s názvem „Děti do bruslí“, do kterého
se přihlásilo celkem 25 dětí. Z toho
9 z mateřské školy a 16 žáků z první
a druhé třídy. Během prvního kurzu

•

se ale objevili drobné potíže. Rodiče
totiž upozornili na nedostatečnou
kapacitu autobusu využitého při
dopravě na bruslení a také na nevyhovující zajištění pedagogického
dozoru. Pan ředitel přislíbil rychlé
řešení těchto problémů.
Vedení školy se potýká s dalším
nečekaným problémem. Ve společnosti Intersnack Choustník se
obměnilo vedení a to nové již nehodlá poskytovat bezplatnou dopravu
na mimoškolní akce, jak tomu bylo

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

•

•

dosud. Především jde o každoroční
plavecký kurz a návštěvy divadelních představení v Táboře.
Pro tento školní rok byly vypsány
nové šablony, ke kterým se naše škola
přihlásila. Šlo by o částky 490 000
korun pro základní a 300 000 korun
pro mateřskou školu. Tyto finance
budou určeny na spolupráci s jinými školami, vzdělávacími institucemi a na vzdělávání pedagogů.
Pan ředitel také přednesl návrh
na zřízení odborné učebny vybavené
elektrickými a plynovými rozvody.
Doplnil, že pořízení zatím plánuje
z vlastních rezerv.

Zpráva o stavu Mateřské školy
Choustník k datu 22. 9. 2016 –
Bc. Eva Pekařová

• V letošním školním roce nastoupi-

•

lo do MŠ 16 nových dětí, které
si postupně zvykají a zapojují se
do školkového režimu. Kapacita MŠ
na 45 dětí je zcela naplněna.
třídu navštěvují malé děti od 2,5 roku
do 4 let. II. třída je složena z pětiletých
a šestiletých předškoláků. Třída
předškoláků již zahájila plavecký

•

•

•

•

výcvik v Jindřichově Hradci a 9 dětí
z MŠ se účastní kursu bruslení v rámci projektu „Děti do bruslí“.
V měsíci září proběhlo fotografování
dětí s vánočním tématem a opět
nám bylo nabídnuto screeningové
vyšetření zraku dětí týkající se projektu „Koukají na nás správně“. Záleží
na zájmu rodičů.
Do konce kalendářního roku plánujeme divadelní a hudební představení konaná v MŠ, turistické výlety do přírody a dle počasí drakiádu
za účasti ochotných rodičů.
Jako každý rok, tak i letos přivítáme
ve školce Mikuláše s čertíky a své
výrobky nabídneme k prodeji
na vánočním trhu v ZŠ.
Adventní náladu si zpříjemníme
návštěvou divadla O. Nedbala
v Táboře. Závěr roku si užijeme
u vánočního stromečku ve školce.

Plán kulturních akcí na období září
až prosinec 2016 –
Mgr. Petr Dvořák
• Pan Dvořák zhodnotil akce pořádané
od posledního zasedání školského
a kulturního výboru.

• Velmi zdařilé byly hlavně Středověké
slavnosti na hradě, kde bylo kolem
850 platících. Den matek a Den dětí
se také těšil velké účasti.
Plán dalších akcí je následující:
1) Svatováclavský rodinný fotbálek –
1. října
2) Drakiáda – říjen, listopad
3) Adventní trh ve škole – listopad
4) Barbory a čerti – prosinec
5) Předvánoční vystoupení pěveckého
sboru Novita ze Soběslavi – prosinec
6) Adventní neděle – výstava s názvem
„Na hradě a v podhradí“ v obřadní
síni OÚ v Choustníku
Různé, připomínky

• Pan Dvořák požádal pana ředitele
•

•

o propagaci jednotlivých akcí
ve škole.
Pan ředitel Krejza upozornil přítomné na problém s obecní knihovnou. Jde o vlhkost a špatný vzduch
v prostorách obecní knihovny.
Paní Pekařová upozornila na velmi
špatný stav podlah v prostorách
mateřské školky.

ČINNOST SPOLKŮ

Činnost SDH Choustník v roce 2016
Sbor dobrovolných hasičů v Choustníku se v letošním roce zúčastnil hned několika soutěží. První z nich se
konala 7. 5. v Chrboníně, jednalo se o tzv. okrskovou soutěž,
do které za choustnické nastoupily hned dva týmy. V kategorii muži I jsme obsadili 5. místo, v kategorii muži II (nad 35
let) jsme obsadili místo první. V individuálních soutěžích se
v kategorii muži I umístil na 2. místě
v běhu na 100 metrů překážek Jan
Punčochář. Mezi našimi hasiči, kteří
již dosáhli věku 35 let, se v té samé
disciplině umístili na 1. místě Jaroslav
Smetana a na místě druhém Zdeněk
Štefl.
Dále jsme se zúčastnili dvou kol Táborské hasičské ligy v požárním útoku. Při nočním útoku v Tučapech 2.
7. naše družstvo A útok nedokončilo
a družstvo B získalo pohár «Tučapský šnek». V Krátošicích 30. 7. se konala další noční soutěž, ve které jsme
se v široké konkurenci 56 družstev
umístili na 25. místě s časem 26,77
vteřiny.
V roce 2016 naše jednotka nezasahovala u žádného požáru. Na jaře
budeme pořádat pravidelný sběr
železného šrotu, o němž budete včas informování obecním
rozhlasem.
Karel Průša, velitel SDH Choustník

Dolní řada zleva: Jiří Jirek, Zdeněk Štefl, Karel Průša
Prostřední řada zleva: Miroslav Janů, Ladislav Tománek, Roman Tíkal, Pavel Šimeček, Petr Průša
Horní řada zleva: Jan Punčochář, Tomáš Jirek, Petr Růžička,
Josef Pekař
Chybí: Petr Tíkal a Jaroslav Smetana

•
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Stolní tenis
Tabulka soutěže po 7. kole - regionální přebor
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
Soběslav C
Sudo. u Tábora A
Ji. Bechyně B
Mezno A
So. Tábor A
Dražice A
Ml. Vožice A
VS Tábor D
N. Dvory A
Oldřichov A
VS Tábor C
Choustník A

U
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
6
6
4
4
3
3
3
2
1
1
0

R
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2

P
1
1
1
3
3
3
3
4
5
5
5
5

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
288:173
289:186
261:212
242:237
243:223
236:252
237:241
219:247
207:253
191:262
207:266
202:270

Zápasy
86:40
82:44
74:52
69:57
68:58
59:67
59:67
60:66
49:77
50:76
51:75
49:77

Body
19
19
19
15
15
14
14
13
11
10
10
9

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
272:114
287:183
244:152
222:174
250:216
230:169
204:195
199:206
103:339
191:207
95:342

Zápasy
84:24
86:40
72:36
64:44
69:57
63:45
54:54
51:57
18:108
50:58
19:107

Body
18
17
15
15
14
13
12
12
9
8
7

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

Mužstvo
Sudo. u Bechyně B
Radimovice A
Ji. Bechyně C
MAS Sez. Ústí C
Orlov A
Rataje A
Vlásenice A
Choustník B
Zhoř, Klokot B
Zhoř, Klokot A
Oldřichov B

U
6
7
6
6
7
6
6
6
7
6
7

V
6
5
4
4
3
3
3
2
1
1
0

R
0
0
1
1
1
1
0
2
0
0
0

P
0
2
1
1
3
2
3
2
6
5
7

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

ZAŠLETE NÁM SVÉ PŘÍSPĚVKY, BUDEME ZA NĚ RÁDI!

•

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

•
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