ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
11. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám rád popřál mnoho zdaru v roce 2018. Jedná
se o poslední rok práce tohoto zastupitelstva, neboť na podzim
končí naše čtyřleté volební období. Rok však začíná a do komunálních voleb zbývá 8 měsíců, takže bych rád dokončil rozpracované akce a administrativně připravil další veřejně prospěšné
stavby, jak se říká: „uklidil si stůl“. Rok 2018 je také podle čínského
kalendáře rokem zemského psa. Čínský horoskop říká, že bude
ve znamení všeobecného zájmu dobra a odvahy, naučíme se říkat „ne“ a začneme rozlišovat falešné přátele od těch skutečných.
Já osobně doufám, že tento horoskop částečně zasáhne i do naší
politiky a stabilizuje naši pozici ve světě i doma.
Začátek roku bohužel moc šťastný nebyl. Došlo k tragédii
na hájence v Kajetíně. Jak již všichni vědí, požár celou budovu
zničil. Zvedla se vlna solidarity na pomoc rodině postižené tímto
neštěstím, a tak i obec svolala mimořádné zastupitelstvo na sobotu 13. ledna. Na pořadu byl jeden jediný bod – pomoc našim
spoluobčanům z kajetínské hájovny. Chci také poděkovat našemu
choustnickému sboru dobrovolných hasičů, který se bezprostředně, po boku profesionálů, zúčastnil likvidace této katastrofy.
Dále bych chtěl doplnit informace o probíhajících stavebních
pracích, o kterých jsem se zmínil v minulém čísle choustnického
zpravodaje. Bylo dokončeno a předáno parkoviště u zdravotního střediska, v Předboři byla dokončena polovina odvodnění základů kulturního domu a před budovou bylo umístěno zastřešené odpočívadlo s kolostavem. V rámci dotace Jihočeského kraje
„POV“ nám zbyly peníze na opravu komunikace od silážní jámy
k teletníku, kterou provedla firma Vialit a řádně předala k užívání. Do konce roku jsme ještě stihli vybetonovat na hřbitově
prostor pro vhazování odpadu. Tento prostor totiž neměl pevný
podklad a nebylo zde možno umístit kontejner, do kterého by se
přímo vhazoval hřbitovní odpad.
V tomto roce plánujeme v rámci „POV“ opravu prostoru před
obecním úřadem, komunikaci k obecní stodůlce a chodník
od úřadu směrem k okálům. Jihočeský kraj by na tyto akce měl
přispět v rámci dotačního programu 50 %. Zažádali jsme také
o dotaci na opravu místních komunikací v Kajetíně. V případě jejího získání by se jednalo o místní komunikace v celém Kajetíně,
v opačném případě by se mohla opravit alespoň část komunikací přímo z rozpočtu. V minulém roce jsme také získali dotaci 85 %

ÚNOR 2018
na dovybavení kontejnery. Budeme moci tedy lépe pokrýt různé
části obce a občané nebudou muset odvážet posekanou trávu
a odpad ze zahrad na vzdálenější stanoviště kontejnerů. Snad to
napomůže i tomu, že ti, kteří stále pálí bioodpad na svých zahradách a značně tím obtěžují své okolí, této své činnosti konečně
zanechají. Nyní probíhají výběrová řízení a na jaře už by mělo být
vše k dispozici.
Úředně připravujeme územní rozhodnutí na propojení vodovodu od hasičárny k Fučíkům, cestu z Kozího plácku k Hájovně,
parkoviště u školy a stavební povolení na obecní garáž a sběrný
dvůr.
Nakonec dovolte, abych Vám do tohoto roku popřál ještě hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Jan Kubart, starosta

TRANSPARENTNÍ ÚČET
Obecního úřadu v Choustníku

Finanční POMOC
pro rodinu z hájenky
v Kajetíně

282578002/0300
VS 3911820
Děkujeme všem,
kdo přinesli věcné dary
nebo přispěli na transparentní účet.
(Na věcné dary pro rodinu platí stop stav,
jelikož obrovská vlna solidarity
zahrnula rodinu velkým množstvím
oblečení i hraček.)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis č. 1/2018 z mimořádné schůze ZO Choustník dne 13. 1. 2018
Starosta informoval přítomné o požáru hájenky v Kajetíně č. p. 20 a o momentální situaci rodiny postižené požárem. Infor-

mace doplnil náčelník hasičů a zastupitel Karel Průša, který se osobně zúčastnil záchranných prací. Starosta navrhl zapůjčit
této rodině byt v podkroví zdravotního střediska v Choustníku č. p. 89, a to do konce kalendářního roku 2018. Veškeré
energie by si rodina platila sama
 Starosta navrhl zřízení transparentního účtu na pomoc rodině postižené požárem v Kajetíně č. p. 20, a to na dobu půl roku,
tj. do 30. 6. 2018. Informace o účtu bude zveřejněna na webových stránkách obce. Po dohodě bude zřízena sběrací pokladnička na finanční pomoc v obchodě Jednoty a na obecním úřadu v Choustníku. Finanční hotovost z této kasičky bude
převáděna na transparentní účet. Veřejná sbírka bude probíhat na území celé České republiky
 Starosta navrhl převedení určité finanční částky na transparentní účet jako dar rodině postižené požárem v Kajetíně č. p. 20.
Po diskuzi byla schválena částka 50.000,- Kč s možností další pomoci, bude-li to potřeba

Co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce, která se uskutečnila 22. 11. a 13. 12. 2017.
■

■

ZO projednalo a schválilo ceny vodného a stočného na rok 2018 – pitná
voda 21,76 Kč/m3 včetně DPH a stočné 26,26 Kč/m3 včetně DPH
ZO projednalo a schválilo akce na dotaci z Programu obnovy venkova
na rok 2018 – oprava chodníků a komunikace v obci Choustník

■

ZO projednalo a schválilo vydání
změny č. 1 Územního plánu obce
Choustník

■

ZO projednalo a schválilo aktualizaci

č. 1 Místního programu obnovy venkova na období 2016 -2022
■

ZO projednalo a schválilo záměr odkoupení částí pozemků na výstavbu obousměrné místní komunikace
(jednalo by se o komunikaci vedoucí
od Kozího plácku směrem ke hradu)

■

ZO projednalo a schválilo záměr odkoupení pozemku p. č. 644/2 v k. ú.
Choustník o výměře cca 4 200 m2 (pro
případnou výstavbu rodinných domů)

■

ZO projednalo a schválilo rozpočet

■

■

obce na rok 2018 jako rozpočet vyrovnaný, příjmy a výdaje: 12 255 910 Kč
ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele na akci „Dodávka kolového
stroje pro manipulaci s bioodpady“ firmu Agrozet České Budějovice, a.s. se sídlem u Sirkárny 501/30
za 1 369 500 Kč bez DPH
ZO projednalo a pověřilo starostu podáním žádosti o dotaci na výstavbu
budovy ve sběrném dvoře Choustník, v případě zda bude vypsána

Informace v závorkách jsou doplňující,
nejsou součástí zápisu ze ZO.

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

POLICE JNÍ SLOUPEK
Úvodem mi dovolte, abych nám všem popřál vše dobré
v novém roce a hlavně hodně zdraví. K tomuto se váže i mé
dnešní téma, a to „Chci se domů vrátit bezpečně“.
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci.
Příčinou mnoha tragických nehod je jejich
nedostatečná viditelnost. Auta i cyklisté
mají povinnost za snížené viditelnosti svítit,
chodci takovou povinnost nemají. Přitom
jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější.
„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti
to platí dvojnásob. Stačí tak málo, zejména
pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálního materiálu.
Po nehodě většina řidičů říká, že chodec
vůbec nebyl vidět, a tak jej snadnou přehlédli. Na obrázku si můžete povšimnout,
jaké barvy jsou z jaké vzdálenosti vidět.

Doporučení:
- používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět
za světla i za tmy
- reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci
rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu
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- dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky
Tyto doplňky nejsou nikterak drahé a jsou dostupné v galanteriích
či obchodech s jízdními koly.
Bc. Vodička Michal

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Letošní advent jsme v Choustníku zahájili již tradičně nasvícením vánočního stromku před budovou obecního úřadu.
V sobotu 2. prosince se tedy v podvečer
sešli všichni, kteří mají rádi tyto společné
chvíle, a za doprovodu Muzikantů z jižních
Čech si zazpívali několik známých koled.
Malé i velké děti z naší obce vytvořily asi
dvacetičlenný sbor a předzpívávaly všem
přítomným. Ti nejmenší z mateřské školky si dokonce připravili několik básniček,
kterými zpestřili mezery mezi koledami.
Opravdová předvánoční atmosféra rozehřála dušičku každého z přítomných. O teplo těla se pak postaralo svařené víno nebo
horký čaj.
Po dozpívání koled se všichni odebrali
do prostor obecního úřadu, kde si pro ně
děti ze školky se svými učitelkami připravily
vánoční jarmark. K zakoupení zde byly různé svícny, ozdoby, dekorace a jiné zajímavé
- pd výrobky samotných dětí.

Premiéru divadelního představení
odehrálo v kostele Navštívení Panny
Marie v Choustníku o druhé adventní
neděli, tedy 10. prosince, 70-ti členné těleso složené z hudebníků, herců
(amatérských i profesionálních) z celého kraje. Šlo o scénické zpracování
vánočních koled vyprávějící biblický
příběh o narození Ježíše Krista. Více

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
V CHOUSTNÍKU
než 40 známých i méně známých koled mohli návštěvníci slyšet v podání

živého šestnáctičlenného orchestru
a zhruba 50 dětských a dospělých
herců a zpěváků. To vše pod vedením Vladimíry Březinové (scénář a režie) a taktovkou Jiřího Sychy (hudba,
dirigování). Soubor nacvičoval již
od začátku léta, vystupoval během
adventního času na několika místech
našeho okresu a vždy sklidil obrovský
aplaus. Kromě Choustníku potěšili tito
nadšenci svým výkonem i návštěvníky táborského divadla, kde odehráli
tři představení během jednoho dne,
pak diváky v Želči, Bechyni a nakonec v Plané nad Lužnicí. Do kostela
v Choustníku se na toto představení
přišlo podívat bezmála 180 diváků.
I přes chladno, které v jevišti i hledišti panovalo, to byl podle přítomných
nezapomenutelný zážitek. Pokud vám
toto představení uteklo, netruchlete,
podle komentáře samotných tvůrců
se bude představení opakovat i v příštím roce v některém z okolních měst.

•
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

SILVESTR

na hradě
Již tradičně byl
na Silvestra otevřený hrad pro
širokou veřejnost.
Vstupné se neplatilo a zastupitelé
obce připravili pro
návštěvníky občerstvení v podobě horkého čaje,
svařáku a pečené
kýty. Jak se ukázalo,
zajímavou
atrakcí bylo i opékání
špekáčků
na ohni.
První návštěvníci prošli hradní
branou již krátce
po deváté hodině.
Během dopoledne
a také odpoledne si přišly zpestřit poslední den
v roce více než tři
stovky návštěvníků. Počasí přálo
a výhled z věže byl úžasný. Celá akce končila zdánlivě kolem páté hodiny
odpolední, kdy se vše poklidilo a svezlo zpět do Choustníka.
Zdánlivě proto, že hrstka nadšenců společně s panem starostou se na hrad
vrátila ještě jednou a to těsně před půlnocí. Se skleničkou šampaňského
v ruce si totiž připili na nový rok přímo na věži, odkud také sledovali ohňostroje v okolí. A že se bylo letos na co dívat.
- pd -
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TRAKTORISTŮV
KOUTEK
Bezpečnost především
Dnes bych rád napsal něco o bezpečné jízdě traktoristů v českých
zemích i ve světě. V minulém roce
zaznamenala Policie ČR, oproti běžnému průměru, 30% nárůst nehodovosti traktorů, končící těžkým úrazem
nebo smrtí. Klasická havárie je kombinací nefunkčních brzd a přetíženého
vleku. Stačí do tohoto koktejlu přidat
prudký kopec a na neštěstí je zaděláno. Každý traktorista už s tím má své
zkušenosti. Já osobně také chyboval,
když při sjíždění z hradu s naloženým
vlekem a na kluzkém povrchu jsem se
nechal rozptýlit telefonem, nezkontroloval tlak v brzdovém systému, ani
nezařadil přední náhon. Jízda to byla
opravdu rychlá a silné buky mne míjely jentaktak. Naštěstí se brzdy na vleku probraly a vše skončilo šťastně. Jen
srdce mi bušilo ještě pět minut.

Další klasikou je absence ochranného rámu a podcenění tažné síly při
vyprošťování. Traktor se pak převrátí
na řidiče, což ve většině případů končí
smrtí. Tento případ se vloni stal v Řemíčově u Vožice, když řidič vyprošťoval zapadlý traktor druhým strojem –
zetorem 25k. Ten se „vzepjal“ a zavalil
traktoristu. Skončilo to velmi těžkým
zraněním. Častá je také nepozornost
a přejetí všeho, co je na dvorku. Psi,
kočky, různé předměty, ostatní zvířata
a bohužel i lidi, nezřídka malé děti, které neposedně poskakují kolem. Bohužel i tyto případy se staly. Proto apeluji
na všechny majitele bafíků, různých
samohybů, ale i moderních supertraktorů, aby byli pozorní a nepřeceňovali
svoje síly a technický stav svých miláčků. Přeji Vám šťastnou cestu.

Jan Kubart

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Návštěva TGM v jižních Čechách
Tomáš Garrigue Masaryk pobýval ve
dnech 2. 4. 1920 až 24. 4. 1920 v Plané
nad Lužnicí. Na toto období si pronajal
vilu Portika od paní Betty Meissnerové,
vdově po profesorovi. Vila měla 9 pokojů a i když pí. Meissnerová nechtěla žádné peníze, Kancelář prezidenta
republiky (dále KPR) zaplatila dne 17.
6. 1920 2 000,- Kč. Ze spisu č.j. Archiv
KPR – fond KPR – inventář č. 893/B, 88
TGM 183/21 (má cca 150 stránek) se
dozvídáme, že pan prezident v Plané
nad Lužnicí úřadoval a jeho tajemník
Dr. Kučera byl 2x denně v telefonickém spojení s Dr. Šámalem, kancléřem
pana prezidenta. Musíme si uvědomit,
že tehdy bylo tel. spojení složité, zvláš-

tě, když ve vile telefon nebyl a tajemník
musel volat z pošty. Ze spisu je zřejmé,
že pan prezident dne 24. 4. navštívil v
Soběslavi továrnu na šicí stroje (LADA),
kde byl jedním z akcionářů. Ve spisu je
dále zmínka o tom, že pan Kovanda,
správce vily, upozornil pana prezidenta na hrad Choustník. Spis neobsahuje
údaj, který by dokládal, že by pan prezident Choustník navštívil.
Při dohledání v archivu Národního
muzea, týkajícího se TGM ve fotografiích z r. 1920 ani na jedné z 891 fotek,
není hrad Choustník. Dále jsme se obrátili na Masarykův ústav, zda v jejich
archiváliích nelze dohledat návštěvu
TGM na hradě Choustník (r. 1920). Bylo

Tři „slavné“ výroky
Chtěl bych vás seznámit se třemi výroky, které jsou
opravdu originální. V Choustníku žil lesní Švarc, který taky
vedl účetnictví v zámku Rohanů. Několik let žil v Africe,
kde údajně začal pít alkohol na obranu proti moskytům.
Ale obrana se změnila, že se stal notorickým alkoholikem.
Na veřejné schůzi, která jednala o združstevnění rybníků,
poslouchal přednášejícího o výhodách družstva a tu se
ozval pan lesní: „Ano, rybníky budou vaše, ale rybičky budou jejich.“
Druhý výrok pronesl kontroverzní švec Tíkal na schůzi o vstupu do JZD. Byla to doba, kdy zásobování často
nefungovalo. Řečník mimo jiné pronesl větu: „Když tady
v Choustníku založíte družstvo, budete mít každý brzy
auto“. Na to reagoval Tíkal, že si to nedovede představit:
„Až tady každý budeme mít auto a dozvíme se, že v Táboře jsou k dostání sirky, tak se na silnici umlátíme.“ Ale
s odstupem doby opravdu skoro každý má v Choustníku
auto a přitom se nikdo neumlátí, no prostě je jiná doba.
A třetí výrok, který jsem v mládí zaznamenal, pronesl
pan Karel Okrouhlík, který pracoval v Praze na jatkách.
Předělal přísloví a to takto: „Kdo lže, ten krade a ten, kdo
krade, má peníze a kdo má peníze, je pořádný člověk. Jak
tento chytrý pán předpověděl, že ta doba přijde a právě
ji prožíváme.
Kovář František

nám sděleno přímo vedoucí tamního
archivu, že v dokumentaci není o návštěvě pana prezidenta zmínka.
Pracovníci Archivu Pražského hradu nám ochotně zjistili, že dne 11. 3.
1922 byla zaslána žádost „Spolku pro
okrášlení domoviny Soběslav“ o příspěvek na ochranu hradu Choustník.
Příspěvek byl panem prezidentem
zřejmě poskytnut. Spis byl však v r.
1965 zničen a tudíž bližší informace
nejsou k dispozici.
Velmi nás mrzí, že domněnka o návštěvě pana prezidenta Masaryka na
hradě Choustník se oficiálně nepotvrdila. Patří se ještě zmínit, že výše jmenované instituce nám vycházely vstříc
s maximální ochotou.
JUDr. O. Blažková, Ing. F. Blažek
Choustník 179

jitel školky tradičních ovocných odrůd p. Buzek se úspěšně
snaží odrůdu zachovat, a to právě z roubů naší hrušky.
V minulosti, když všichni chovali husy, nebylo třeba spadlé
sladké hrušky na silnici sbírat, o všechno se postaraly právě
husy. V letech, kdy se dostatečně urodilo, jsme z nich nechali
pálit hruškovici.
Chrudoš Šarka

Nejstarší ovocný strom
V CHOUSTNÍKU
Nejstarší ovocný strom v širém okolí se nachází na zahradě
rodinného domu č. 71 na Větrově proti špýcharu a rybníčku.
Moje babička koupila tuto chalupu před 1. světovou válkou
od knížete Rohana za K 1.000. Doložitelné stáří chalupy – na
původním střešním trámu je letopočet 1736 – objevila moje
matka při celkové rekonstrukci chalupy v roce 1995. Pravděpodobně ve stejné době byla zasazena a naroubována i hrušeň, pravděpodobně stará francouzská odrůda, která se již
v Čechách prakticky nevyskytuje. Táborský pomolog a ma-
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

ŽIDÉ A ŽIDOVSKÁ OBEC V CHOUSTNÍKU – 2. část
Po uvolnění úředních diskriminačních
předpisů roku 1849 se zdejší komunita
mohla svobodně rozvíjet. Vedle starousedlíků se po roce 1850 setkáváme s dalšími rodinami (Suchařípa, Bondy, Lustig,
Pollak ad.).
Usazují se i na náměstí, kde pak čp. 21
neslo lidový název Řípovna (nynější budova Jednoty). Roku 1873 měla zdejší náboženská obec údajně 174 členů. K roku 1880
žilo přímo v Choustníku 55 Židů, v okolních
vsích 26. Choustnický kronikář později
psal, že tehdy tvořili Židé takřka polovinu
obyvatel vsi. Ve skutečnosti jen 10,5 %. Velmi rychle jejich počet klesal.
Známe řadu duchovních představitelů obce: učitel Jakob Linker z Hořepníka
(1793), rabíni Salomon Rosenzweig (18161826) a Israel Fürth z Kolodějí (1831). Další
jsou označováni jako synagogální kantoři
či učitelé: Philip Benesch (1839), syn rabína z Tábora, Josef Dresdner (1848), Lazar
Kraus (1857), Isak Schwarz (1859), Moises
Hoch (1862), Samuel Gütig (1869), Adolf
Lederer (1873), Albert Ullmann (1874-80),
Filip Kohn (1884) a Markus Winter (18941902). V čele obce stál představený: Markus Metzl (1830), Samuel Kohn (1831),
Heinrich Hermann (1860), Salomon Pollak
(1894-1898), Markus Winter (1898-1902).

Náhrobky choustnických Židů v Radeníně
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Poslední byl nájemcem mlýna a otcem
Lva, Arnošta a Gustava Winterových, významných sociálně-demokratických politiků a spisovatelů. Tuto skutečnost zaznamenal i přispěvatel antisemitského plátku
Árijský boj roku 1941, hanobící ministra
Lva Wintera. Židovská obec platila roku
1873 svému duchovnímu údajně 500 zlatých ročně a šámesovi (kostelníkovi) 125.
Židovská škola měla 25 žáků, ale roku
1886 už není doložena. Dle nařízení ministerstva kultury z roku 1893 tvořily obvod
choustnické ŽO ještě vsi Mlýny, Skopytce,
Krátošice, Kajetín, Předboř, Psárov, Tříklasovice a Hlavňov. O rok později měla obec
17 platících členů. Její roční příjem byl 459
zl., z toho se 400 platilo táborskému rabínovi za výuku dětí, 24 šámesovi a 17 padlo
na pojištění a daň za synagogu.
Roku 1902 byli zbylí příslušníci obce
přičleněni k radenínské ŽO. Inkorporace proběhla via facti, ale patrně ne zcela
v souladu s říšským zákonem č. 57/1890.
Ještě několik let je uváděn představený
choustnické obce Eduard Peschek a zdejší matriky byly předány do Radenína až
roku 1912. Funkci kantora pak překvapivě
nezastával radenínský rabín Ehrenfreund, ale tamní matrikář, řezník Jakob Rind.
Zchátralá synagoga čp. 54 byla zbořena
mezi roky 1911-1920.
Choustničtí Židé byli převážně obchodníky. Od konce století si přespolní souvěrci najímali hospodářské dvory tamní vrch-

nosti (Choustník, Skopytce, Tříklasovice).
Na choustnickém hospodařil od roku
1899 Karel Winter z Radenína, po něm
jeho syn Josef a po roce 1910 Markus
Stern. Z Choustníka pocházel jeho předek
kohen Isak Stern. Markus a Emilie Sternovi
žili později v Praze a zahynuli v Terezíně.
Po roce 1910 v čp. 6 (nyní dům rodiny
Makovců) na náměstí ordinoval lékař
MUDr. Ignác Popper. Židé provozovali
panskou palírnu: např. roku 1821 Jonáš
a Marek Metzlové z nejrozvětvenější zdejší rodiny. Její příslušníci si přivydělávali
jako řezníci a sklenáři. Kramář a sklenář
Ignác Metzl z čp. 55 (*1858) byl podle
kronikáře jedním z mála Židů, kteří tvrdě fyzicky pracovali. Žil zde s manželkou
Amálií ještě roku 1921 a patrně to byl on,
kdo jako poslední místní Izraelita skončil
coby obecní chudý v pastoušce a dostával
každý den stravu (okolek) dům od domu.
Za významného rodáka můžeme označit architekta a malíře Alfreda Pollaka,
který se narodil 27. 7. 1886 v Tříklasovicích v rodině nájemce dvora. Vystudoval
německou techniku v Praze a stejně jako
bratr Emil se specializoval na stavitelství.
Získal zde doktorát a pak zřejmě učil
na technické škole v Plzni. Je zaznamenán
v odborných publikacích díky realizacím
staveb u nás i v zahraničí. Malířství studoval u Emila Orlika a jeho díla se někdy vyskytují v aukcích. Datum Pollakova úmrtí
je oficiálně neznámé, ale zahynul v Osvětimi, kam byl 23. 1. 1943 deportován.
První choustnické židovské rodině byl
vyhrazen radenínský hřbitov. Ale záhy začali Choustničtí pohřbívat v Tučapech. Nezdá se, že by na rozsáhlém pohřebišti měli
jako přespolní vyhrazený zvláštní sektor.
Po roce 1900 bylo deset Židů z Choustnicka (včetně matky Alfreda Pollaka) pochováno v Radeníně. Zčásti šlo o pohřby lidí
s vazbami na tuto obec. Případní zájemci
či potomci by proto měli vedle archivního
studia navštívit i oba hřbitovy.
Válku přežil Egon Peschek (*1892) příslušný do Skopytce a doufejme, že i někdo
další. Zřídkakdy pobývali židovští občané
na venkově i po válce. Podle ústního sdělení v Choustníku žili roku 1960 tři příslušníci
táborského synagogálního sboru - manželský pár a muž s ruským jménem. Mohlo
se jednat o rodinu Josefa Blanna ze Soběslavi, ředitele choustnického domova důchodců. Jenže Blann byl komunista a válku
přežil díky manželství s nežidovkou. Údaj
by bylo proto třeba ověřit v originálním
dokumentu, eventuelně vzpomínkami pamětníků.
Karel Vošta
(článek byl psán pro časopis Maskil)

ČINNOST SPOLKŮ

Choustnický stolní tenis po půlce soutěže
Okresní přebor Tábor - 1. třída, 2017/2018
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Choustník A

11

9

2

0

456:316

130:68

31

2

Ol. Dl. Lhota A

11

8

1

2

423:321

115:83

28

3

Mezno B

11

6

2

3

402:347

111:87

25

4

Radimovice A

11

6

2

3

395:356

109:89

25

5

N. Dvory B

11

6

1

4

385:381

97:101

24

6

Ml. Vožice B

11

6

1

4

396:370

108:90

24

7

Dražice B

11

3

5

3

403:342

109:89

22

8

Sudo. u Bechyně B

10

4

2

4

349:340

90:90

20

9

VS Tábor E

10

2

1

7

310:364

82:98

15

10

Sudo. u Tábora B

9

3

0

6

270:353

66:96

15

11

So. Tábor B

11

1

1

9

309:453

66:132

14

12

Ji. Bechyně C

9

0

0

9

227:382

51:111
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Okresní přebor Tábor - 2. třída, 2017/2018
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

VS Tábor F

10

8

2

0

433:246

129:51

28

2

MAS Sez. Ústí C

10

7

2

1

430:249

125:55

26

3

Orlov A

10

7

1

2

415:259

115:65

25

4

Rataje A

10

6

2

2

407:284

113:67

24

5

Sudo. u Tábora C

10

6

2

2

396:294

110:68

24

6

ZhořKlokot A

10

4

1

5

322:331

86:94

19

7

Choustník B

10

2

3

5

313:369

75:105

17

8

Vlásenice A

10

3

0

7

326:367

82:98

16

9

ZhořKlokot B

10

2

2

6

273:385

71:107

16

10

VS Tábor G

10

2

1

7

247:425

56:124

15

11

Oldřichov B

10

0

0

10

132:485

26:154
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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
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Pomáhat a chránit
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP Jihočeského kraje Tábor
Personální pracoviště:
tel. číslo: 974/238 400
e-mail: stepanka.tupa@pcr.cz
případně osobně na adrese: Soběslavská 2763 Tábor
PODMÍNKY:
občan ČR, od 18 let věku trestní bezúhonnost, výborná fyzická a psychická kondice
zdravotní a osobnostní způsobilost
Vzdělání: minimálně výuční list
/začít studovat maturitní obor do tří let od přijetí do sl. poměru/
Po zkušební době může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.
Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, který si
chce dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, Volejte 728 637 119.

Koupím rodinný dům v osobním
vlastnictví, může být i před rekonstrukcí, prosím nabídněte...
Volejte 728 637 119

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
Evidenční číslo: MK ČR E 21941
Sazba a tisk: Tiskárna Brouček, Praha
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Publikované příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Prošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka dalšího čísla: 15. 5. 2018
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