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Vážení spoluobčané,
v tomto prázdninovém vydání popřeji našim
čtenářům vydařenou dovolenou, na které si
vyčistí hlavu od každodenních starostí.
V letošním roce se přehoupla zima
přímo do léta a s tím přišly vysoké teploty bez srážek. Toto byl jeden z hlavních
důvodů nedostatku vody v naší vodárně
a nutnosti dovážet pitnou vodu v cisternách. Tuto vodu dovážela firma Čevak,
která je nájemcem naší vodovodní a kanalizační sítě. O problému s nedostatkem
vody se v České republice mluví již několik
let, ovšem administrativa řešení tohoto problému neurychlí a právní systém
ho spíše zpomaluje, především absence
vlády. Naše obec v minulém roce zažádala o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR
na připojení hydrovrtu CH1. Tato žádost
byla schválena 4. 6. 2018 formou dotace
ve výši 1.524.730Kč. Vrt CH1 byl zhotoven

v minulém roce také na dotaci a po jeho
napojení dojde k posílení stávajícího vrtu.
Vše bude propojeno novým potrubím
a dojde i k výměně technologických zařízení k úpravě pitné vody.
Souběžně s tímto projektem se nové
vedení firmy Intersnack rozhodlo propojit
svůj podnik s hlavním vodovodním řádem z Římova na Tábor a odebírat vodu
dle svých potřeb. K této myšlence je naše
obec vstřícná a pokud se tento záměr
uskuteční, bude to pro nás prospěšné. Především se bude moci na tento řád napojit
i obec Kajetín, dojde ke snížení čerpání
podzemní vody v našem katastru na 20 %
současného stavu, ušetří se komunikace
zatížené kamiony navážející vodu do průmyslové vodárny a kdyby bylo nejhůře,
může se v krizových situacích napojit
na tento řád i obec Choustník a Předboř.
Jsem přesvědčen, že směr, kterým se
ubírá tato strategie, je správný a v budoucnu bude pitné vody dost.

Co se týká techniky, tak jsme doplnili stávající stav o sedm kontejnerů a kloubový
teleskopický nakladač pro manipulaci s bioodpady a s kombinovaným zametacím zařízením na sníh nebo nečistoty z chodníků.
Mezi připravované stavební akce na léto
jsme připravili prodloužení kanalizace Kajetín, popřípadě nový asfaltový povrch na vybraných částech komunikací, parkoviště před
budovou ZŠ, částečnou výměnu elektroinstalace v prvním patře ZŠ, opravu komunikace a chodníků vedle obecního úřadu, osazení příjezdové cesty k hradu odvodňovacími
koryty, prodloužení plynovodu a vodovodu
od hasičárny k Vápence a hrubou stavbu
provozní budovy u sběrného místa.
Rozpracovanost akcí je velká a zřejmě se
protáhne až do konce roku, ale doufám, že
většina se jich do voleb nového zastupitelstva uzavře. Závěrem bych Vás rád pozval
na středověké slavnosti na hradě 21. 7. 2018
a popřál krásné slunečné prázdniny.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis č. 2/2018 ze zasedání ZO Choustník dne 13. 2. 2018
 Starosta přednesl zastupitelstvu žádost pana ředitele
o příspěvek na školní lyžařský kurz pro instruktora a zdravotníka na ubytování ve výši 7.400,- Kč. Zastupitelé schválili příspěvek všemi hlasy.

Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit obecní pozemky s pozemky v majetku SÚS České Budějovice. Na pozemkách SÚS jsou postaveny obecní chodníky, na které
obec nemůže čerpat dotace. Obec by měla o tyto pozemky
zájem a směnila by je za pozemky, na kterých jsou silnice.
Starosta upřesní, o které pozemky se jedná a poté bude vyvěšen záměr o směně pozemků – schváleno všemi hlasy.

 Starosta seznámil přítomné se záměrem o směně pozemků na výstavbu silnice z „Kozího plácku“ k hájovně. Jedná
se o směnu obecních pozemků p. č. 877/64 a 877/52 za pozemek p. č. 644/6, obecních pozemků p. č. 877/62 a 877/63
za pozemek p. č. 644/5 a odkup pozemků p. č. 644/4 o výměře 40 m2 a p. č. 644/3 o výměře 22 m2 – schváleno všemi
hlasy.
 Starosta informoval zastupitele o tom, že oslovil 3 firmy
na dodávku velkoobjemových kontejnerů.
Místostarosta rozbalil dodané 3 nabídky:
HOKOV spol. s r. o. 302.984,- Kč s DPH
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Přítomní byli seznámeni s projektem Města Tábor na plánování rozvoje vzdělávání v mateřských a základních
školách s názvem „MAP v ORP Tábor“. Do projektu jsou
zapojeny ředitelé všech škol v území ORP. V rámci tohoto
projektu bude možné žádat o dotace do škol. Místní akční
plán vzdělávání ORP Tábor je zveřejněn na stránkách města Tábor http://tabor.eu/mistni-akcni-platn- vzdelavani-orp-tabor-strategicky-ramec-map/ds-2488/archiv=0.
Zastupitelstvo schvaluje strategický dokument všemi hlasy.

ním domě v Předboři č. p. 44 o výměře 20 m2 za nájemné
minimálně 1000,- Kč měsíčně + spotřeba elektřiny, vodného, stočného, poplatku za odvoz domovního odpadu. Pronájem bytu je na dobu určitou 5-ti let s výpovědní dobou
3 měsíců.
Veškeré náklady na vybavení, malování a úpravu bytu hradí nájemce – záměr byl schválen všemi hlasy.
 Starosta přednesl zastupitelům žádost o prodloužení plynového potrubí od hasičárny k Vápence.
Podél silnice vzniklo 5 stavebních parcel. Náklady na stavbu jsou cca 300.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo investici
všemi hlasy a pověřilo starostu k vyřízení stavebního povolení – schváleno všemi hlasy.
 Starosta informoval o tom, že obecní úřad obdržela žádost
na finanční dar od Tělovýchovné jednoty Spartak na činnost v 1. polovině roku 2018. Zastupitelé schválili finanční
dar ve výši 20.000,- Kč – schváleno všemi hlasy.

 Starosta informoval zastupitele o vypsání dotací na opravu místních komunikací. Dotaci je možné čerpat do výše
2 mil. Kč s 50% spoluúčastí. Zastupitelé schválili podání
žádosti všemi hlasy.

 Starosta informoval zastupitele o podání žádosti umístění pouličního osvětlení na konci obce Choustník směrem
k Mlýnům u č. p. 81. Zastupitelé schválili žádost všemi hlasy a pověřili starostu zadáním této akce.

 Starosta navrhl zastupitelstvu dovybavení ochranných
pomůcek pro Sbor dobrovolných hasičů, protože se zjistilo při nedávném požáru, že místní jednotce hasičů schází
základní ochranné pomůcky.
Zastupitelstvo schválilo koupi všemi hlasy.

 Starosta informoval o možnosti využití dotačního programu z Jihočeského kraje na rok 2018 na dovybavení mateřské školky různými učebními pomůckami pro rozvoj
polytechnického vzdělávání dětí. Dotace je ve výši 60 %.
Předpokládané celkové náklady budou cca 102.000,- Kč
schváleno všemi hlasy.

AGROZET České Budějovice a. s. 365.420,- Kč s DPH
Ing. Jan Sedlák Sez. Ústí 321.618,- Kč s DPH
Zastupitelé vybrali dodavatele firmu HOKOV spol. s r. o.
z důvodu nejnižší nabídky. Jedná se o dodávku 7 kontejnerů do konce dubna. Nákup kontejnerů bude financován z dotace z operačního programu životního prostředí
z 85 %. Zastupitelé pověřili starostu podpisem smlouvy –
schváleno všemi hlasy.

 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.
1 a 2. Zastupitelé je vzali na vědomí.
Zastupitelé odsouhlasili záměr o pronájem bytu v kultur-

 Ředitel školy informoval o možnosti přihlášení dětí na tenisový kurz, který proběhne od jara 2018.

Zápis č. 3/2018 ze schůze ZO Choustník dne 19. 04. 2018
 Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce
včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok
2017. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet a souhlasí
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad – schváleno všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok
2017. ZO schválilo účetní závěrku všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou ZŠ a MŠ
Choustník za rok 2017. ZO schválilo účetní závěrku - všemi
hlasy a souhlasí s převedením hospodářského výsledku
ve výši 36034,39 Kč do rezervního fondu školy – všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého
rozpočtového výhledu obce na rok 2019 - 2021 – ZO návrh
projednalo a schválilo všemi hlasy.
 Z důvodu sestavení školské rady starosta navrhl 2 členy ze
ZO – paní Veroniku Jakeš a pana Petra Dvořáka – ZO návrh
schválilo všemi hlasy.
 Starosta informoval přítomné, že byla podána žádost
o bezúplatný převod pozemku 115/4, který byl církevním
majetkem, žádost o bezúplatný převod byla již schválena
zastupitelstvem v roce 2014 - jedná se o místní hřbitov,
který obec využívá a bude i v budoucnu využívat jako
pohřebiště - ZO znovu souhlasí s bezúplatným převodem
i s užíváním jako pohřebiště – všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné se smlouvou č. 1003991847
Státního pozemkového úřadu o bezúplatném převodu
pozemků v majetku SPÚ č. 118/34, 118/36, 120/2, 120/26,
167/2, 873/5 v k. ú. Choustník do majetku obce. ZO se
smlouvou souhlasí – všemi hlasy.
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 Starosta seznámil přítomné, že obec dala vypracovat geodetické plány, podle kterých by mohla být provedena směna obecních pozemků za pozemky SÚS. Jedná se o chodníky přilehlé ke komunikacím, které jsou v majetku SÚS.
Zastupitelé schválili záměr o směně obecního pozemku
968/2, / odděleného z pozemku 968/, o výměře cca 501 m2
za pozemky v majetku SÚS: 980/12, 980/13, 980/14,980/15
a 980/16 v k. ú. Předboř, 852/27, 860/19, 860/20, 860/22,
860/23, 860/24, 863/20, 863/21, 869/6 v k. ú. Choustník
o výměře cca 4577 m2- všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné se žádostí o bezúplatný převod
a současně i samotný bezúplatný převod pozemku p. p. 911/2
v kú. Choustník, na kterém se nachází místní komunikace
k průmyslové čističce, od ÚZSVM do vlastnictví obce - ZO
projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod z vlastnictví ČR, příslušnosti
hospodařit ÚZSVM do vlastnictví obce - všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné se žádostí oddílu stolního tenisu o sponzorskou podporu na činnost klubu, navrhl finanční dar 20.000,- Kč. ZO dar schválilo - všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné, že na záměr o pronájmu bytových prostor v Předboři čp. 44 obdržel 3 nabídky:
1. Pan Jiří Markvart, Most – nabídka 1100,- Kč měsíčně –
po celý rok
2. Pan Jiří Bárta, Praha – nabídka 1300,- Kč měsíčně – pouze na 3 měsíce v roce
3. Pan Michal Zadražil, Myslkovice - nabídka 5000,- měsíčně – po celý rok ZO nabídky vyhodnotilo a určilo pořadí
1. pan Zadražil, 2. pan Markvart a 3. pan Bárta – všemi
hlasy. Pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy
od 01. 05. 2018.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Starosta seznámil přítomné o výsledku jednání s p. Bělohlavem o odkoupení jeho pozemku o výměře 4199 m2
v k.ú. Choustník, který by obec využila na stavební parcely. P. Bělohlav požaduje 275,- Kč /m2. ZO koupi projednalo,
pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy – 5 hlasy pro,
1 hlas proti, 1 se zdržel hlasování.
 Starosta seznámil přítomné se smlouvami o smlouvě
budoucí kupní, pro plánovanou stavbu komunikace
z „ kozího plácku k hájovně“, s panem Bejblíkem a paní
Divišovou. Jedná se o odkup části z pozemku 644/3 v k.
ú. Choustník o výměře cca 22 m2 p. Bejblíka za 275,- Kč/
m2 a odkup části z pozemku 644/4 v k.ú. Choustník o výměře cca 40 m2 p. Divišové za 275,- Kč/m2. Dále seznámil
se smlouvami o smlouvě budoucí směnné směny části
pozemku p. Vrzala parc. č. 644/6 v k.ú. Choustník, o přibližné výměře 199 m2 (dle návrhu předběžného záboru
zpracovaného Ing. Vojtěchem Klecandou, geodetem)
za nemovitosti – pozemek parc. č. 877/64 ostatní plocha
o výměře 81 m2 (pozemek oddělený z parc. č. 877/58 dle
geometrického plánu č. 459-79/2017) a za díl „a“ o výměře 103 m2 (oddělený z parc. č. 877/58 dle geometrického plánu č. 459-79/2017), směna bude bez finančního
dorovnání a část pozemku parc. č. 644/5 p. Strouhalové
v k. ú. Choustník, o přibližné výměře 36 m2 (dle návrhu předběžného záboru zpracovaného Ing. Vojtěchem
Klecandou, geodetem) za nemovitosti – pozemek parc.
č. 877/62 ostatní plocha o výměře 45 m2 (pozemek od-

dělený z parc. č. 877/58 dle geometrického plánu č.
456-66/2017), a za pozemek parc.č. 877/63 ostatní plocha o výměře 72 m2 (oddělený z parc. č. 877/58 dle geometrického plánu č. 456-66/2017). Tato směna bude
s finančním dorovnáním, a to stanoveném dle znaleckého posudku vyhotoveného v čase uzavření Směnné
smlouvy ZO smlouvy projednalo a schválilo a pověřilo
starostu jejich podpisem – všemi hlasy.
 Starosta seznámil přítomné se žádostí ZOD Choustník
o odkup části pozemku č. 444/20 v k. ú. Choustník o výměře 760 m2 , na kterém stojí družstevní vodojem- ZO schválilo záměr o prodeji části tohoto pozemku za odhadní cenu
- všemi hlasy. Pověřilo starostu zajištěním odhadní ceny
pozemku. Cenu za odhad bude platit kupující, zaměření
též zajistí kupující.
 Starosta seznámil přítomné, že byl požádán Českou poštou Soběslav o změnu pracovní doby na poště Choustník, byly navrženy dvě varianty – rovnoměrná každý den
od 8-11 hodin a 14-16 hodin nebo nerovnoměrná pondělí
až čtvrtek do 8 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin a v pátek
od 8 do 13 hodin. ZO varianty projednalo a odsouhlasilo
variantu nerovnoměrnou, kde mohou přes poledne využít
poštu lidé ze spádových obcí – všemi hlasy na dobu zkušební půl roku.

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením 3 a 4 – ZO
vzalo na vědomí.

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

DEN MATEK v Choustníku
V každé pořádné obci by si měli lidé
najít čas a příležitost sejít se a posedět.
Tou příležitostí může být prakticky cokoliv. Pokud jde dokonce o nějaký svátek a je tedy důvod ke slavení, tím spíše.
Věřte, že v sobotu 13. května bylo co
slavit. O den později nám totiž kalendář připomínal svátek matek. Nejde
o to, že bychom měli nějakou povinnost popřát našim maminkám, ale spíše jde o to poděkovat jim za vše, co pro
své děti dělají.
Napadá vás snad příhodnější příležitost k setkání a pobavení se. Trochu

se odreagovat, něco dobrého pojíst
a popít, poslechnout si pěknou muziku a hlavně popovídat si. O nic jiného
vlastně organizátorům ani nešlo.
Do družstevního domu se ve zmiňovanou sobotu dostavilo celkem 63 maminek a budoucích maminek. O jejich
zábavu se zpočátku postarala dvacítka
dětí se svým pásmem písní a básní doplněných o několik tanečků. Nešlo o nějaký soubor, ale o děti z obce. Prostě se
několik předchozích dní scházely a společně, za pomoci paní učitelek z mateřské školky, nacvičily asi třičtvrtěhodino-

vý program. Podle reakcí přítomných
maminek se vystoupení zřejmě líbilo.
Následovala chvilka na kávu a malé
popovídání. No a co by to bylo za kávu
bez zákusku. O ten se postaral, stejně
jako v předchozích letech, pan Lapáček,
za což mu patří velký dík.
Kulturní výbor obce, který má
na starost tuto a jí podobné akce,
pozval k poslechu a tanci hudební
skupinu Klávesy band, která dorazila
kolem sedmé hodiny a bavila všechny přítomné až do jedné hodiny ranní. I přes přítomnost několika mužů si
však maminky vystačily sami. Zpívaly
a tancovaly a bylo vidět, že se umí odreagovat a odpočinout si od těch každodenních povinností a starostí. A tak
to má přeci být.
-pd-
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TRAKTORISTŮV
KOUTEK

Nový pomocník pro obec

V sobotu 2. června se to na našem
hradě hemžilo jako v mraveništi a hučelo jako ve včelím úlu. Datum by vám
mohlo napovědět, proč asi.

První červnový víkend slaví většinou
svůj svátek děti. Jinak tomu nebylo ani
letos. Většina obcí a měst uspořádala pro
své děti odpoledne plná soutěží a her.
Ani naše děcka nebyla ochuzena. Vše ale
začalo až v podvečer. Hlášený sraz byl
mezi šestou a sedmou hodinou u laviček
pod hradem. Právě zde na děti čekal sám
slovutný loupežník Rumcajs. Aby však
mohl každý malý návštěvník pokračovat
dál do pohádkového lesa Řáholce, musel přestřelit kanónem Jičínskou věž. Vše
samozřejmě trochu s nadsázkou. Za věží
však na každého střelce čekala odměna.
Něco na cestu, aby nebyl hlad. Rumcajs
měl však pro návštěvníky ještě jeden
úkol. Vybrali si papírovou květinu, kterou
měli donést Mance čekající ve skalách
u hradu. Na lístky téhle květiny jim
pohádkové postavičky cestou dávaly
razítka za splněné úkoly.
Kromě Rumcajse na ně čekala stará
čarodějnice, u které museli postavit hranici na oheň. Dále pak králíci z klobouku
Bob a Bobek. Vodník s Rusalkou je po-
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prosili, aby jim nachytali ryby a Křemílkovi s Vochomůrkou vyčistili studánku.
Nahoře ve skalách na ně konečně čekala Manka. Vyřídili pozdrav od Rumcajse a posbírali jí rozsypané korále z náhrdelníku. Každý úkol byl po zásluze
odměněn nějakou tou sladkostí. Cesta
pohádkovým lesem končila na hradě.
Ne však svatbou prince s princeznou,
jako ve většině pohádek, ale opékáním
špekáčků, popíjením limonád a soupeřením v různých disciplínách. Děti byly
všude, kam se jen člověk podíval.
Opravdu jako v mraveništi. Vždyť
dobrodružství, které přichystal Rumcajs se svými pohádkovými kamarády, si přišlo užít skoro sedmdesát dětí.
Na hradě bylo toho večera kolem dvou
stovek návštěvníků. Někteří odešli dříve, ale většina vydržela až do deváté
hodiny. To se začalo balit a uklízet. Pak
se nasvítily lampióny a průvod se vydal
dolů do vesnice. Vypadalo to, jako by se
lesem plazil ohnivý had.
Po půl desáté se všichni shromáždili
na hřišti v Choustníku a očekávali každoroční ohňostroj. Ten, jak konstatovala většina přihlížejících, byl nejhezčí ze
všech, kterými se zatím den dětí u nás
slavil. Dalo by se říci, že to letos opět
klaplo. Hlavně, že dětem se líbilo. -pd-

V předminulém roce jsme zažádali
na Státním fondu pro životní prostředí ČR
o dotaci na doplnění techniky a kontejnerů pro recyklaci odpadů v obci Choustník.
V současnosti je to neustále probírané
téma a stát je pro tento program vstřícný.
Myšlení státních a evropských úředníků
je jak na houpačce, takže nyní jedeme
na vlně odpadů a jejich likvidaci.
Dotace je ve výši 85 % ze strany státu a 15 % ze strany obce. Původní počet kontejnerů v počtu šesti kusů jsme
navýšili o sedm kusů, takže třináct kontejnerů nám již bohatě stačí. Pro nakládání, manipulaci, popřípadě zametání
nečistot jsme vysoutěžili čelní kloubový kolový nakladač s výsuvným teleskopem a rychloupínačem na euroúchyt,
takže můžeme kombinovat jednotlivá
nářadí mezi naším původním obecním
traktorem a novým nakladačem.
Nový nakladač je holandské výroby
značky Giant s dieselovým čtyřválcovým motorem Kubota o výkonu 36 kw
s maximální váhou zdvihaného břemene 2000 kg v přímém směru. Maximální
rychlost po silnici je 28 km/h. Vozidlo
je schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích s SPZ. Pneumatiky jsou
široké s industriálním vzorkem (rozměr
445/45x19,5 Kargo), aby nepoškozovaly
trávníky. Šíře pneumatik také ovlivňuje
přilnavost a zvyšuje tlačnou sílu stroje.
Doufám, že nám tento stroj usnadní
práci, hlavně manipulaci s ořezanými
větvemi a jinými úklidovými pracemi
v našich obcích.
Jan Kubart

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
Policejní sloupek
CVAK! …. A PŘEŽIJETE
Jak jednoduché ale ruku na srdce. Uděláte to, vždy když sednete do auta? Zapnutí bezpečnostních pásů je to nejlepší co jste
mohli pro své zdraví a život udělat. Máte několikanásobnou šanci případnou nehodu přežít a zabránit svému těžkému zranění.
Že vám to předepisuje zákon, není až tak důležité, daleko důležitější je váš život a vaše zdraví. Je potřebné si uvědomit, že pokud nejste připoutáni, tak vaše tělo v případě srážky pokračuje
ve směru jízdy stejnou rychlostí, jakou jelo vozidlo v době srážky.
V případě nárazu do pevné překážky v rychlosti 50 km/h se vaše
váha rovná šedesátinásobku vaší hmotnosti tedy pokud vážíte
např. 85 kg, budete muset udržet na místě více, než 5 tun. Bez
pásů? Nebo? Skočili byste dobrovolně z 6. poschodí? Určitě ne
ale pro vaše tělo je to stejné jako náraz při 70 km rychlosti.
V rychlosti 30 km/h = 1. poschodí
50 km/h = 3. poschodí
90 km/h = 10. poschodí
Pamatujte také na to, že pokud nechcete zabít řidiče tak se poutejte i na zadních sedadlech protože i na nich platí stejné fyzikální
zákony jako na předních. V případě, že má vozidlo airbag, tím spíše se poutejte, protože airbag ve chvíli aktivace je proti vašemu
tělu vystřelen rychlostí 300 km/h. Pokud nejste připoutáni, letí
proti vám střela, která má devastující účinky vůči vašemu tělu.
Doporučení:
- všechna vozidla jsou dnes již vybavena bezpečnostními
pásy u všech sedadel. Používejte je.
- pamatujte si, je lepší nemít airbag a být připoután, než mít
airbag a nepřipoutat se bezpečnostním pásem!
- na poutání dětí není snad potřeba upozorňovat. To by
mělo být zcela automatické.
Bc. Vodička Michal

DRAČÍ
LODĚ
V neděli dne 17. června jsme vyrazili se zástupem reprezentantů Choustníka na závody dračích lodí na Knížecím rybníku u Tábora. Jako úplní
nováčci jsme si nevedli nejhůř. Pod vedením bubenice Jany
Velátové a kapitána lodi Jana Kubarta jsme obsadili krásné
21. místo z 24 posádek (po první rozjížďce jsme byli dokonce patnáctí). Nejpočetnější část týmu tvořili zástupci z SDH
Choustník a také další dobrovolníci. Všichni jsme do pádlování vložili veškeré své síly a splnili jednoznačný cíl - nedojeli
jsme poslední. Největší poděkování pak patří panu starostovi,
který vše zorganizoval, přihlásil nás a zařídil odvoz. Doufáme,
že i příští rok budeme mít možnost si tento závod zopakovat
a postoupit v žebříčku o pár stupínků výše.
Za posádku „Rytířů z Choustníka“
Natálie Jindrová

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Zase nám končí jeden školní rok (aneb pár vět od ředitele školy)
Pro žáky 9. třídy a některé paní učitelky je to rok poslední, pro mě rok
první. Po létech strávených v cizích zemích, při jiné práci a v čistě mužských kolektivech, můžu srovnávat, co se vlastně ve školství změnilo.
Ve školství přibyly peníze a brutálně narostla administrativa. Ředitel školy je daleko více úředník než pedagog, a to mi vadí. Něco
se ale podle mě pohnulo k lepšímu – vztahy ve společnosti. Areál
školy není oplocen ani uzamčen, přesto nedochází k poškozování
objektu, školního pozemku, hřiště apod., i když vedle školy funguje
hospoda a jedou různé veselé akce (čarodějnice apod.). Většina žáků
je ochotná pomoci, a když už nepomůže, alespoň neničí to, co udělali
ostatní. Zdá se, že časy, kdy platilo „Co můžeš, urvi, co nemůžeš, z----i!“,
je pryč a my se můžeme snad s nadějí dívat na mladou generaci.
Překvapením pro mne je zjištění, že i když se zvýšily příjmy učitelů a další zvýšení snad hrozí, najít kvalitního pedagoga je stále
problém. Nejsou lidi! Pokud v pololetí odejdou z tak malé školy dvě
učitelky z rodinných důvodů či odchodu do důchodu, je o to náročnější najít za ně adekvátní náhradu. Snad se to povedlo. Začínající
učitel – muž - vyhynul před léty.
Do školní jídelny na první oběd jsem šel s obavami. Byl bez masa
a byl zdravý. „Zdravě jíst, zdravě žít či odejít ke konkurenci do družstevního domu...?“. Ale člověk je mile překvapen. Zdravé jídlo může
být i chutné. Jen velmi málo kuchařek dokáže najednou dobře uvařit pro tříleté dítě i důchodce, a to za lidovou cenu 50 Kč – všem
doporučuji.
Několikrát jsem dostal vynadáno (ne sprostě), dozvěděl se o sobě
divné věci z drbů. Chtěl bych vyzvat všechny: „Chvalte nás všude
a stěžujte si u nás!“ a budeme bez afér. V poslední době se mezi
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rodičovskou veřejností šíří nepravdivé informace, že ze zdejší školy
hromadně odcházejí učitelé i žáci –NE!. Pedagogický sbor je stabilní, i když obměněn. A také pro příští školní rok je počet žáků stejný
jako letos. Pro úplnost uvádím. V pololetí jedna paní učitelka odešla do důchodu, druhá z rodinných důvodů. Ta již nechtěla učit ani
v prvním pololetí, ale po přemlouvání nám vypomohla do konce
pololetí. Věděl jsem to daleko dopředu. Třetí paní učitelka odejde
na vlastní žádost na konci školního roku pracovat mimo školství.
O prázdninách nás kromě běžných úklidů čeká větší oprava rozvodu elektřiny s vybudováním podhledů na hlavní chodbě školy. Elektroinstalace ve staré časti objektu je bohužel ve velmi špatném stavu
a je nutné ji postupně rekonstruovat. Naplánované je také vybudování odstavného parkoviště před školou.
Rok utekl jako voda a nastal čas bilancování. Kromě slušného
množství „starých“ kroužků se podařilo nově rozjet tancování
s ATAKem a výuku tenisu na kurtech školy. Na přípravě dost zanedbaných kurtů se ve velké míře podíleli žáci školy – díky jim! Teď
mne čeká vybudování dílny pro výuku technických prací a zlepšení
internetových stránek školy.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří nám po celý rok v naší
práci pomáhali. Především starostovi obce, zastupitelstvu, školské
radě. Děkujeme také za sponzorské dary firmám - Opeko Choustník, Jednota Choustník, Pekárna Štěchovi a ArtBrush Chýnov. Nelze zapomenout poděkovat i panu Doleželovi z OK – Střelka Tábor
za přípravu a organizaci orientačního běhu školy.
Všem pracovníkům školy, rodičům, dětem a přátelům školy přeji
krásné prázdniny.
K. Zvěřina, ředitel školy

ČINNOST SPOLKŮ

Choustnický stolní tenis na vzestupu
20 vítězství, 2 remízy a žádná porážka, to je letošní bilance stolních tenistů v první třídě okresního přeboru.
Jednoznačné vítězství s obrovským
náskokem naznačuje, že postup do regionálního přeboru by mohl mít delšího trvání než jeden rok, jak se nám již
v minulosti stalo. V soutěži jednotlivců
pak z celkového počtu 85 hráčů první
místo obsadil Tomáš Kratochvíl (84,88%
vyhraných zápasů), na druhém místě se
umístil Zdeněk Paris (84,13% vyhraných
zápasů). K základní sestavě pak patřili
Mirek Tousek, Radim Jindra a Vojtěch

Strouhal. Posledně jmenovaný nás
pro příští sezónu opouští a přestupuje
do klubu Kotlářka Praha, takže mu touto cestou přejeme co nejvíce sportovních úspěchů.
Choustnické „béčko“ obsadilo jako již
tradičně 7. místo v druhé třídě okresního přeboru.

-rj-

Popisek fotky:
Zleva Mirek Tousek, Tomáš
Kratochvíl, Zdeněk Paris
a Radim Jindra



STOLNÍ TENIS

sezóna 2017/2018 - konečné výsledky
Okresní přebor Tábor - 1. třída
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Choustník A

22

20

2

0

934:598

273:123

64

2

Mezno B

22

14

2

6

832:668

229:167

52

Ol. Dl. Lhota A

22

14

1

7

804:687

218:178

51

Ml. Vožice B

22

13

1

8

831:711

228:168

49

5

Dražice B

22

10

6

6

813:684

220:176

48

6

Radimovice A

22

11

3

8

756:747

205:191

47

7

N. Dvory B

22

10

2

10

744:774

188:208

44

8

Sudo. u Bechyně B

22

9

3

10

796:731

210:186

43

9

VS Tábor E

22

8

2

12

731:760

190:206

40

10

Sudo. u Tábora B

22

8

0

14

665:839

163:233

38

11

So. Tábor B

22

2

2

18

592:896

134:262

28

12

Ji. Bechyně C

22

0

2

20

545:948

118:278

24

3
4

Okresní přebor Tábor - 2. třída
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

VS Tábor F

20

16

2

2

853:512

253:107

54

2

MAS Sez. Ústí C

20

15

2

3

845:518

243:117

52

3

Rataje A

20

15

2

3

826:533

236:124

52

4

Sudo. u Tábora C

20

13

3

4

795:574

220:138

49

5

Orlov A

20

13

2

5

773:562

214:146

48

6

ZhořKlokot A

20

7

2

11

636:680

168:192

36

7

Choustník B

20

6

3

11

643:725

158:202

35

8

Vlásenice A

20

6

2

12

656:708

170:190

34

9

ZhořKlokot B

20

3

4

13

578:743

153:205

30

10

VS Tábor G

20

4

2

14

509:815

123:237

30

11

Oldřichov B

20

0

0

20

245:989

40:320

20

•
7

ČINNOST SPOLKŮ

TJ Spartak Choustník

Mužstvo mužů Spartaku Choustník se v ročníku 2017/18 umís lo
na krásném 3. místě v okresním
přeboru. Na stupních vítězů, nebo
těsně pod, se v této soutěži pravidelně umisťuje už 4. sezonu. Na tom
by nebylo nic zvláštního, ale je třeba dodat, že máme nejstarší věkový
průměr v celém okresu. Chtěl bych

poděkovat všem zúčastněným, kteří
se podílejí na reprezentaci Spartaku,
potažmo Choustníka (návštěvnost
kolem 1000 diváků).
Jediná věc, která se Spartaku za m
nedaří realizovat, je přihlásit soutěž
dě . Bohužel musím konstatovat, že
jich máme málo. Snad se bude blýskat
na lepší časy, chtěli bychom začít spo-

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 podhradí“
Choustník 16, 391 18 Choustník
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lupracovat se Spartakem Soběslav, kde
dě je dostatek a všichni si nezahrají.
Dále chceme poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se neobešli:
Obec Choustník, MlНny, Opeko
Choustník, Olga Popková - Hospůdka
na hřiš , Čevak.
Za TJ Spartak Choustník
Komárek Jindřich
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