ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
13. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
je to čtyři roky po mém nástupu do funkce starosty našich obcí Choustník, Předboř a Kajetín. Jako nováček v této funkci
jsem usilovně přemýšlel, z kterého konce
začít a jakým směrem se má ubírat rozvoj
našich obcí. To mi však netrvalo dlouho,
neboť problémy si mne našly samy.
Zaměřil jsem se spíše na akce menšího charakteru, jak se říká „na rozjezd“.
O všech těchto aktivitách se Vás snažím
průběžně informovat v choustnickém
zpravodaji „Z podhradí“, který vychází
již od roku 2015. Myslím si, že jsem většinu z Vás nezklamal, což dokazuje velký počet hlasů, které jste mi dali, za což
Vám děkuji. Budu se snažit pracovat nadále se stejným úsilím jako v minulém
volebním období.
Zastupitelstvo zůstalo zhruba ve stejné sestavě krom dvou členů. Po finanční
stránce je na tom obec nepatrně lépe než

PROSINEC 2018
před čtyřmi lety (2015), kdy byl stav účtu
ke dni ustavující schůze zastupitelstva
3.273.641 Kč. Nyní (2018) byl stav účtu
ke dni ustavující schůze 3.950.040 Kč.
Závazky, stejně jako v roce 2015, činí nyní
cca 1.500.000 Kč.
Nejsem zastáncem všelijakých dotací a tudíž nekonečné administrativy,
ale okolnosti mě nutí tyto dotace vyřizovat a využívat ke zlepšení obecního
rozpočtu. Rád bych v novém volebním
období dokončil započaté stavby, které se díky složité administrativě protáhly do dalšího volebního období.
Nejvýznamnější je komunikace od „Kozího plácku“, která je ve fázi projektové přípravy a kterou bych rád dotáhl
alespoň na stavební povolení, nejlépe
však na celkovou realizaci. Tato stavba
je rozpracována a naplánována minimálně 40 let, což dokazují trosky lamp
pouličního osvětlení na louce pod há-

jovnou jako jakési pomníky politických, majetkových a administrativních
změn v naší společnosti.
V lokalitě „pod hájovnou“ zakoupila
naše obec pozemek na zhruba pět stavebních parcel. Po zasíťování a zřízení
komunikace otevřeme cestu minimálně
k dalším patnácti parcelám. Dále naše
obec v minulém volebním období zakoupila budovu s pozemkem zdravotního střediska a pozemek na výstavbu
sběrného místa a objektu pro parkování
obecní techniky. V současnosti zde stojí již hrubá stavba a rád bych tuto akci
také dotáhl do konce. Příští rok se chci
také zaměřit na obec Kajetín a opravit
zde místní komunikace.
Závěrem chci popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí v novém roce 2019.
Jan Kubart
starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Volby v obcích CHOUSTNÍK, PŘEDBOŘ a KAJETÍN
Volební účast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Kubart (13,59 % hlasů)
Mgr. Radim Jindra (12,18 % hlasů)
Mgr. Petr Dvořák (10,15 % hlasů)
Jindřich Komárek (9,93 % hlasů)
Jiří Šonka (9,02 % hlasů)
Jan Punčochář (8,91 % hlasů
Veronika Jakeš (7,95 % hlasů)

241 hlasů
216 hlasů
180 hlasů
176 hlasů
160 hlasů
158 hlasů
141 hlasů

66,50 %
8. Karel Průša (7,9 % hlasů)
9. Bohumil Daniel (6,88 % hlasů)

140 hlasů
122 hlasů

10. Roman Velát (6,37 % hlasů) - nezvolen
11. David Svatoň (4,4 % hlasů) - nezvolen
12. Petr Kulczycki (2,71 % hlasů) - nezvolen

113 hlasů
78 hlasů
48 hlasů
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Výsledky komunálních voleb v okolních vsích
Zastupitelstva obcí
BUDISLAV - Ing. Čížek Roman (starosta), Kuttelwascher
Jiří (místostarosta), Křiklán Jaroslav, Škrleta Pavel, Bc. Smolík Vladimír, Ing. Semrád Vít, Kuttelwascherová Kristína, Havel
Petr, Vaňek Milan

RADENÍN - Ing. Jan Fišer (starosta), Zdeněk Kopecký
(místostarosta), Lucie Dvořáková, Jan Janů, Václav Janů,
Lenka Janurová, Ing. Martin Křivánek, Vít Pošvář, Luboš
Sedláček

TUČAPY - Pavel Novák (starosta), Ing. Vladimír Pícha
(místostarosta), Kristýna Bálková, Jiřina Čechová, Miloš
Dvořák, Ing. Petr Jilemnický, Petr Kozel, Jiří Kubeš, Marek
Kuttelwascher, Mgr. Petra Míková, Ing. Hana Petrů, Poslušný Pavel, Mgr. Marie Václavíková, Radek Valenta, Bc. Tomáš
Vejvar

CHRBONÍN - Ing. Michala Kvasničková (starostka),
Ing. Pavel Pána (místostarosta), Eva Říhová, Miroslav Kazda,
Miroslav Veselý, ing. Michal Broum, Ing. Stanislav Chlada
MLÝNY – Ing. Ladislav Musel (starosta), Svoboda František Dis. (místostarosta), Hála Martin, Bělohlav Josef, Havel
František, Urbanová Věra, Princ Ladislav

SKOPYTCE - Jana Křemenová, DiS. (starostka), Ing. Hana
Koželuhová (místostarostka), Filip Jansa (místostarosta),
Václav Aulík, Bohuslav Bican, Ing. Pavel Březina, Josef Kabeš,
Václav Skořepa, Jaroslav Říha

KRTOV – Josef Topinka (starosta), Jaroslav Petráš (místostarosta), Voráček Pavel, Holakovský Václav, Petrů Václav,
Kukla Jiří, Škleta Petr

DLOUHÁ LHOTA - Nováková Věra (starostka), Ing. Loudín
Jiří (místostarosta), Makovec Martin Ing., Vvorlová Ivana, Tíkal Petr, Štrouf Jakub Ing., Čihák Josef

PSÁROV – Ing. Jaroslav Doležal (starosta), Václav Petrů
(místostarosta), Šenolt Miroslav, Mareš Petr, Marešová Vladimíra, Musel Ladislav, Doležal Michal

To důležité z ustavující schůze Zastupitelstva obce Choustník ze dne 5. 11. 2018
„Osvědčení o zvolení člena zastupitelstva“ bylo ověřeno,
všichni členové ZO složili slib dle zákonného postupu.

VOLBA STAROSTY
a)

Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná – schváleno všemi
hlasy

b) Předsedající dal hlasovat o způsobu volby starosty
a místostarosty – možnost volby veřejné, nebo tajné. Pro veřejnou volbu hlasovalo 8 zastupitelů, pro
tajnou volbu nikdo. Byla zvolena volba veřejná.
c)

Předseda návrhové komise navrhl jménem návrhové
komise jediného kandidáta na starostu obce Choustník p. Jana Kubarta

d) Předsedající dal hlasovat o kandidátu Janu Kubartovi
6 zastupitelů pro
0 zastupitelů proti
2 zastupitelé se zdrželi hlasování
Starostou obce pro nové funkční období byl zvolen veřejnou
volbou p. JAN KUBART.

d) Starosta dal hlasovat o kandidátu Mgr. Radimu Jindrovi
8 zastupitelů pro
0 zastupitelů proti
0 zastupitelů se zdrželo hlasování
Místostarostou obce pro nové funkční období byl zvolen veřejnou volbou Mgr. RADIM JINDRA.

VOLBY PŘEDSEDŮ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ
Starosta obce navrhl jako předsedu:
a) finančního výboru p. JINDŘICHA KOMÁRKA – schváleno všemi hlasy
b) kontrolního výboru p. JIŘÍHO ŠONKU - schváleno
všemi hlasy
c) školského a kulturního výboru Mgr. PETRA DVOŘÁKA
- schváleno všemi hlasy
d) sociálního výboru p. BOHUMILA DANIELA - schváleno všemi hlasy

ODMĚNY ZASTUPITELŮ
VOLBY MÍSTOSTAROSTY
a)

a) zastupitelům 500 Kč - schváleno všemi hlasy
b) předsedům výborů 800 Kč - schváleno všemi hlasy

b)

Starosta navrhl, aby funkce místostarosty byla dlouhodobě neuvolněná - schváleno všemi hlasy

c) místostarostovi 4000 Kč - schváleno všemi hlasy

c)

Předseda návrhové komise navrhl jménem návrhové
komise jediného kandidáta na místostarostu obce
Choustník Mgr. Radima Jindru

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, vyjádřil
přání, aby se novému ZO a vedení obce dařilo při spravování obce co nejlépe a ukončil zasedání ZO.
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Určení počtu místostarostů - Starosta obce navrhl, aby stejně jako v minulém funkčním období byl
v obci pouze jeden místostarosta - schváleno všemi
hlasy

Starosta obce navrhl měsíční odměny za jednotlivé funkce
v zastupitelstvu s tím, že se odměny za jednotlivé funkce nesčítají:

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Svatováclavský rodinný fotbálek
Ani letos nechyběl mezi akcemi pořádanými Obecním úřadem v Choustníku
již tradiční Svatováclavský rodinný fotbálek, na který jsou zváni všichni bez
rozdílu věku. Je pravda, že se stále nedaří uspořádat tuto akci opravdu v duchu
rodinného fotbálku, kde by proti sobě
zápolily rodinné týmy složené z dětí, jejich rodičů a snad i prarodičů, ale i tak si
všichni přítomní přijdou na své.
Každý rok tato akce probíhá trochu jinak. V předchozích letech se účastnilo
dost přespolních a choustničtí jejich počty
spíše doplnili, ale letos tomu bylo jinak.
Naše děti dorostly, a protože velká část
navštěvuje fotbalovou přípravku vedenou
Jindřichem Komárkem a Zdeňkem Šetkou,
prakticky si vystačily samy bez přespolních
posil. Na místě utvořená družstva mezi sebou stylem každý s každým zápolila prakticky celé odpoledne. Pořadatelé dodali
rozlišovací převlečníky a pro všechny přítomné hořel u restaurace oheň, na kterém
bylo možno si opéct špekáčky.

Upozornění pro občany
PŘEDBOŘE
V případě potřeby zvonění
v místní kapličce volejte na telefon

777238128, nebo 602855812.

PRO ZAJÍMAVOST
Počet návštěvníků hradu
Choustník v roce 2018:
dospělí: 10 205
děti: 4 333

Je třeba podotknout, že toto odpoledne by se nemohlo uskutečnit bez velké
pomoci společnosti Eon, která již po několikáté zapůjčila bezplatně obci mobilní fotbalové hřiště a mnoho atrakcí, které
využili hlavně ti, jež nemají ke sportování
až takový vztah. Takže malé děti se mohly řádně vydovádět na skákacím hradě, ti
starší jezdit na elektrických koloběžkách
nebo segwayích a každý měl možnost
ověřit svou zručnost při práci s míčem.
K dispozici byly totiž atrakce zaměřené
na přesnost, rychlost a cit střely.
O odměny pro všechny účastníky turnaje se postarala jako již tradičně naše
místní společnost Bohemia Chips.
Na závěr si zahráli i ti starší, kteří celé
odpoledne fandili dětem v jejich zápolení. Všichni si užili mnoho legrace, měli
příležitost vyrazit mezi lidi, popovídat si
a to je vlastně to, oč organizátorům šlo.
Pověstným bonbónkem na dortu, jak
se tak říká, bylo nádherné počasí, které
celou akci jen podtrhlo.
-pd-

TRAKTORISTŮV KOUTEK
V tomto zimním vydání našeho zpravodaje bych rád zavzpomínal na slunné
léto a již tradiční akci „traktorpárty“, která proběhla den před choustnickou poutí. Počasí nám přálo a tento den se sjelo
k nám na statek 32 traktorů. Posádku každého stroje tvořil nejen traktorista, ale
i jeho početný doprovod, který se vezl
na přípojné vyhlídkové kárce. Se slovy:
“To je dost, žes nás vyvez, dědku!“, jsme
vyrazili o půl jedné na vyhlídkový okruh.
Trasa projížďky vedla opět tradičně
nejprve do Krtova, kde nás doprovodil
po louce směrem do Terezína Jirka Duba
se svým pásákem „déťákem“ ruské výroby. Hezká ukázka hrubé síly a hrubého
technického zpracování. Dále jsme pokračovali přes Chrbonín do obce Mlýny.
Cesta pokračovala poklidně až do chvíle,
kdy na úzké cestě kolem potoka došlo
k utržení okraje stezky pod koly širokého rozchodu mého traktoru LKT 80, který měl zapůjčen Petr Dětský z Hojovic.
Byl moc smutný, že se mu nepodařilo
zprovoznit svojí „čtyřicítku“. Lakatoš se
naštěstí nepřevrátil, nedošlo k žádnému
úrazu ani poškození stroje. To mi opravdu spadl kámen ze srdce. A mohlo začít
vyprošťování. Naštěstí nám přijel pomoci František Svoboda ml. s traktorbagrem a držel lakatoše lanem, aby nedošlo
k převrácení stroje. Vše nakonec dobře
dopadlo a jednou na toto zpestření naší
projížďky budeme rádi vzpomínat. Kolona traktorů projela obcí Mlýny a zastavila v parčíku za hospodou Ve Struhách

na krátké občerstvení. Dále vedla trasa
směrem k choustnické hoře po lesní cestě na „Okružku“ a dolů do obce Předboř.
Zde jsme zastavili na návsi nad rybníčkem
a znovu smyli prach v hrdle. Po krátké přestávce a focení zaparkovaných strojů velím: “Odjezd na Kajetín a Choustník, kde
nás čeká pečená vepřová kýta.“ Po dojezdu do cíle následovala volná zábava
a zpěv při harmonikách a kytarách. Akce
se celkově velmi vydařila, počasí nás nezradilo a příští rok doufám na shledanou.
A ještě dovolte na závěr malou prosbu.
Toto je, sám tomu nevěřím, můj celkově
třináctý „Traktoristův koutek“. Najde se
někdo, nejlépe zapálený traktorista, který
by občas byl ochoten také přispět svou
„troškou do mlýna“, jinými slovy třeba napsat článek o svém oblíbeném traktoru?
Jan Kubart
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VÝLOV V PŘEDBOŘI
Dne 20. 10. 2018 se konal v Předboři
na návsi již tradiční výlov místní vodní
nádrže. Celá akce proběhla za podpory SDH Předboř, OÚ Choustník a Intersnack a.s.
Chtěli bychom tímto poděkovat
všem, kteří se na výlovu bezprostředně
podíleli, a to jak organizací (vlastním
lovením, přípravou salátu, pečením ryb
i tradičního bramboráku atd.), tak i těm,
kteří na výlov přišli, protože bez jejich
podpory by tyto akce neměly smysl.
Podle reakcí účastníku se výlov povedl,
prakticky všichni odcházeli spokojeni
a v dobré náladě. K poslechu nám hrál
již poněkolikáté skvělý kytarista Petr
Dětský, jemuž patří též velký dík.
Takže ještě jednou děkujeme všem
za účast a těšíme se na setkání při
dalších, doufáme stejně povedených
akcích.
Bohumil Daniel

Vážení spoluobčané,
se zájmem a naráz si vždy pročítám nový
ZPRAVODAJ Z PODHRADÍ.
V článku o Židech jsem až na konci
našla jméno Josefa Blanna. Do Choustníka přišel, když Rohanům sebrali zámek
a udělali z něho domov důchodců. Znala
jsem ho osobně, protože jsem v domově
pracovala v kuchyni s řádovými sestrami. Pan Blann byl velice hodný a vstřícný
člověk. Sestrám vždy říkal, aby si vše dělaly jako dříve. V určitých hodinách měly
modlení a on vše toleroval a nikdy jim
neřekl špatného slova. Bydlel v domově
s manželkou a dcerou.
Píšete, že přežil válku, že byl komunista. Proč přežil válku? Sám nám vyprávěl,
že přežil díky tomu, že odvážel mrtvá těla
a tím se dostal ven, kde se mohl najíst trávy, jablek a tím tedy přežil. To je jen doplnění článku od pana Karla Vošty.
Ještě se chci s Vámi podělit se vzpomínkami mého otce Jaroslava Růžičky, který se dožil 92 let a letos by mu bylo 121 let. Na vojně

byl v roce 1918 jako italský legionář. Vyučil se
kovářem. Nerad o válce mluvil, jen jednou,
když byli moji synové malí, tak jim vyprávěl,
že stál na hranici a na druhé straně stál nepřítel. Mířili na sebe, dívali se na sebe, pak
pušky pustili k zemi a rozešli se. Byl to pro
něho hrozný zážitek a více nám nikdy nic
neřekl.
O Choustníku nám říkával, že na „Kozím
plácku“, proti Vondráčkovům, stála dřevěná
židovská modlitebna. Nevím, jestli ji viděl on
sám, nebo to věděl z vyprávění od svého otce.
Jistě tu bylo dost Židů, kteří modlitebnu navštěvovali. I naše chalupa č. 59 byla židovská
i několik okolních chalup.
Vzpomínám si ještě na hezký rybníček
naproti paní Kubartové a paní Strouhalové,
kde je teď park a lípy. Na rybníku se koupaly
husy a čekaly na housera, aby měly parťáka
pro další rod, aby husy nevyhynuly.
Tímto moje vzpomínky končí a moc
se budu těšit na další vydání Zpravodaje
z Podhradí.
S pozdravem Lidmila Jireková

POLICEJNÍ SLOUPEK
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás nabádal k používání bezpečnostních pásů
ve vozidle. Nezmínil jsem ale používání dětských autosedaček. Víte, že nezajištěné
děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než děti v autosedačce? Příčinou je názor,
že při jízdě v obci jsou autosedačky zbytečné. Naopak! Když budete dítě držet
v náručí, riskujete, že je rozmačkáte tíhou vlastního těla. Při rychlosti 50 km/h a při
váze dítěte 10 kg byste museli udržet 300 kg! Náraz v této rychlosti se rovná pádu
z výšky 10 m (cca 3. poschodí budovy). Chybou je také poutat takto malé dítě
standardním bezpečnostním pásem. Ten může takto malé dítě zaškrtit.
Ještě krátce k bezpečnosti v dopravě. Nevěnování se řízení vozidla je nejčastější
příčinou dopravních nehod a proto ruce na volant.

Předcházejte tomu, aby dopravní nehoda změnila v setině sekundy váš život!
DOPORUČENÍ:
- dítě nikdy nedržte v náručí
- vyberte kvalitní autosedačku s atestem odpovídající věku vašeho dítěte a dbejte
na správné upevnění sedačky ve vozidle
- maximálně se věnujte řízení motorového vozidla. Za jízdy nejezte, nehrajte si
s telefonem, navigací, mapou apod.
- běžná komunikace za jízdy jistě zpestří jízdu, ale dbejte na to, abyste se stále
věnovali řízení
S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2019
Bc. Vodička Michal

OBECNÍ ÚŘAD CHOUSTNÍK
všechny srdečně zve

v pondělí 31. 12. 2018 na

Silvestrovský výšlap na hrad CHOUSTNÍK
Hrad bude otevřený od 10.00 do 16.00 hodin.
Pro všechny odvážlivce místní i přespolní bude připraveno chutné občerstvení.
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CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

ŠKOLSKÁ RADA
Mnoho lidí vůbec neví, že v rámci základní školy existuje tzv. školská rada. Jde
o orgán školy, který umožňuje zákonným
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a §
168 školského zákona (zákona č.561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří
zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele,
1/3 učitelé – minimální počet členů rady
jsou 3 osoby. Funkční období členů školské
rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně
dvakrát ročně.
V letošním roce proběhla volba zástupců do nové školské rady pro další tříleté
období. Na naší škole se jedná o šestičlennou skupinu. Rodiče dětí za sebe zvolili
dva zástupce a to Magdalenu Jordákovou
a Jindřicha Komárka. Pedagogický sbor
zastupují Eva Pekařová a Marie Kůrková.
Zbývající dva členové byli jmenováni z řad
zastupitelů obce a jsou jimi Veronika Jakeš
a Petr Dvořák.
První schůzku svolal pan ředitel Karel
Zvěřina na 15. října. Na členy rady čekaly tři
první úkoly. Volba předsedy, kterým se stal
pan Petr Dvořák, volba zapisovatele, kterým se stala paní Marie Kůrková a schválení výroční zprávy, kterou předložil pan
ředitel. Zasedání probíhalo přímo v prostorách základní školy a bylo zakončeno
společnou prohlídkou.
Z této schůzky vzešly také dva základní úkoly. První se týká mateřské školy.

V nedávné době proběhla totiž v prostorách školky kontrola z hygieny zaměřená
na prostory, osvětlení a hrací prvky, která poukázala na několik nedostatků. Je
možné, že některé normy jsou přitažené
za vlasy, jak se říká, ale vedení školy a také
obec jako zřizovatel se budou muset těmito připomínkami zabývat. Patří mezi
ně špatné umístění, tedy přesněji špatné
natočení zářivek v jedné z učeben a nedostatečné osvětlení celé místnosti. Další
výtkou je špatné uložení matrací, na kterých děti spí. A posledním, avšak nejzávažnějším problémem je nevyhovující
vybavení školního dvorku, kde děti tráví
velkou část své docházky a hrají si zde. Pan
ředitel informoval členy rady, že již podnikl patřičné kroky k nápravě prvních dvou
záležitostí. Dojde tedy k výměně osvětlení
a k zakoupení boxů pro vhodnější uložení matrací. Co se týká školního dvorku, je
třeba podotknout, že obec během letních
prázdnin (v rámci stavby parkoviště před
budovou základní školy) rozšířila, zpevnila
a nově oplotila hrací plochy na dvorku při
mateřské školce. Zbývá tedy poslední krok
a tím je vybavit dětem tyto prostory vhodnými hracími prvky.
Pan ředitel také poreferoval členům
školské rady o svém záměru ohledně rozšíření školní družiny, na který dostal od patřičných orgánů souhlas. Pro vytvoření
další třídy družiny využije některou ze stávajících učeben. To však je jen dočasné řešení, protože, jak si každý dokáže představit, provoz družiny v takové učebně bude
přinášet své problémy. Řešením by byla
přestavba půdních prostor nad tělocvičnou, kde v současné době jsou jen skladovací prostory. Právě zde zakončila školská

Projekt
„Děti do bruslí“

průběhem projektu. Většina z nich by
ráda přihlásila své děti i v následujícím
ročníku, pokud bude tedy projekt pokračovat. Asi se shodneme, že každá
pohybová aktivita je vítána.

je určen pro děti předškolního věku
a žákům prvního stupně základní školy
s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením. Přestavte si pytel blech, který vysypete na led. Tak by to asi vypadalo, kdyby
se dětem nevěnovali odborníci. Profesionální trenéři jsou však držiteli trenérských
licencí. Celý projekt probíhá pod záštitou
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hlavně obce Choustník, která financuje dopravu dětí na jednotlivé lekce.
Cílem je naučit děti, které nikdy
na bruslích nestály, aby se zbavily strachu a začaly jezdit,
Z reakcí rodičů lze poznat, že tento projekt uvítali s nadšením a i přes
počáteční výdaje spojené s nákupem
vhodné výstroje a oblečení jsou stejně
jako jejich ratolesti spokojeni s celým

Žáci ZŠ a MŠ Choustník se v rámci tohoto projektu zúčastnili deseti kurzů bruslení. Pod vedením zkušených instruktorů si
děti, které do současné doby neměly zkušenost s bruslením, osvojily základy pohybu v bruslích na ledové ploše. Pokročilí
bruslaři se zdokonalili v technice bruslení
a naučili se mnoho nového.
Součástí výuky byly soutěže a plnění
zadaných úkolů. Děti byly pozitivně motivovány, výuka je velmi bavila a těšily se
na další hodiny bruslení. Pohyb na ledě
byl pro děti přínosný jak po stránce sportovní, tak zdravotní i vzájemného poznávání.
Vřelé poděkování všem, kteří se podíleli
na organizaci projektu „Děti do bruslí“.
ZŠ a MŠ Choustník.
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rady své zasedání a přislíbila panu řediteli
svou podporu při řešení nejen tohoto, ale
i všech výše zmiňovaných úkolů.
-pdPRAVOMOCE ŠKOLSKÉ RADY
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání studentů
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní
inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy

ČINNOST SPOLKŮ

FOTBAL

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOUSTNÍK
1. Informace z SDH Choustník
za rok 2018 - zásahy
V tomto roce naše zásahová jednotka
absolvovala celkem 5 výjezdů, z toho
3 technické pomoci a 2 požáry.
Dne 9. ledna v 6:28 hodin jednotka vyjela po silném větru, kdy jsme
odklízeli strom z vozovky ve směru
na Chrbonín.
Dne 10. ledna v 7:38 hodin jednotka
vyjela k požáru kajetínské hájovny.
Dne 25. května v 3:03 hodin jednotka vyjela po silném větru k odklízení
stromu z vozovky ve směru na Chrbonín.
Dne 23. září ve 22:22 hodin jednotka vyjela po silném větru, kdy jsme
odklízeli strom z vozovky v Předboři
před hospodou.
Dne 15. října ve 14:52 hodin jednotka vyjela k požáru smíšeného lesa
v Kajetíně.

•
•
•
•
•

Na závěr bych chtěl popřát všem členům hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Děkuji.
Za SDH Choustník Karel Průša

2. Informace z SDH Choustník
za rok 2018 - soutěže
Naši soutěžní sezónu jsme odstartovali 5. května okrskovou soutěží
v Krátošicích. Družstvo žen se umístilo
na krásném druhém místě, mladší muži
obsadili čtvrté místo.
O týden později započala prvním kolem ve Dvorcích Táborská hasičská liga.
Muži bohužel skončili hned napoprvé
s neplatným pokusem, neboť jeden
z proudařů přešlápl čáru stříkání. Ženy
doběhly s výsledným časem 23:10 a obsadily 10. místo.
6. června pokračoval seriál Pelhřimovské ligy v požárním útoku (PLPU)
v Heřmanči. Muže ani tentokrát smůla

neopustila a doběhli si až pro 15. místo.
Naopak ženám se velmi zadařilo, vybojovaly si 2. místo a body do průběžného
hodnocení. Po tomto úspěchu jsme se
rozhodli navštěvovat PLPU pravidelně.
Ženy navštívily 11 soutěží zařazených
do seriálu PLPU, třikrát z toho obsadily
stupně vítězů a celkově se umístily na 6.
místě v průběžném pořadí. Odběhly
také pět soutěží Táborské hasičské ligy.
Nejlepší čas sezóny padl v Nové Včelnici
s hodnotou 20:46.
Ač pro muže nebyl začátek idylický, rozhodli se smůlu prolomit. Stejně
jako ženy i oni se zúčastnili 11 soutěží
na PLPU a pěti soutěží THLigy. V průběžném pořadí PLPU skončili na 24.
místě. Pro svůj na 3B rekord si doběhli na noční soutěži v Žirovnici (21:45),
na 2B v Rybově Lhotě (17:76).
Kromě ligových soutěží jsme zkusili
i pohárovou soutěž v Rybově Lhotě. Ženám patřilo první místo a muži skončili
na místě třetím, ale ve finále byl jejich
čas nejrychlejší, a právem obsadili první
místo.
Za SDH Choustník
Petra Míková

Pro neznalé přidávám definici
požárního útoku:
Nejrozšířenější disciplínou požárního
sportu je požární útok. Spočívá v tom
že za pomocí 2 savic, sacího koše, čerpadla (stříkačka PS12), hadic (2xB 4xC
- u žen, muži - 3xB, 4xC), proudnic
a rozdělovače musí družstvo utvořit
dva útočné proudy a dopravit vodu
do dvou terčíků vzdálených obvykle
60 metrů (záleží na kategorii, v které
družstvo závodí) od „základny“. Po nastříkání 10 litrů vody (okolo 25 s) nebo
po shození signalizačního zařízení (pod
20 s) se zastaví časomíra a je určen čas
disciplíny.
Zdroj: Wikipedia
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STOLNÍ TENIS

Regionální přebor - tabulka soutěže po 7. kole
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

So. Tábor A

7

6

0

1

282:187

84:42

19

2

MAS Sez. Ústí B

7

5

2

0

273:216

76:50

19

3

Soběslav C

7

5

0

2

281:194

80:46

17

4

VS Tábor D

7

4

2

1

254:232

68:58

17

5

Sudo. u Bechyně A

7

4

1

2

262:235

71:55

16

6

Mezno A

7

4

0

3

274:194

77:49

15

7

Dražice A

6

3

0

3

212:205

57:51

12

8

VS Tábor C

6

3

0

3

199:212

53:55

12

9

Sudo. u Tábora B

7

1

1

5

209:272

48:78

10

10

Choustník A

7

1

0

6

202:283

44:82

9

11

Radimovice A

7

1

0

6

185:293

42:84

9

12

Ml. Vožice B

7

1

0

6

189:299

38:88

9

Okresní přebor 2. třída - tabulka soutěže po 7. kole
#

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Ji. Bechyně C

7

6

0

1

291:172

85:41

19

2

So. Tábor B

7

6

0

1

295:155

88:38

19

3

Choustník B

7

5

0

2

281:181

81:45

17

4

Vlásenice A

7

5

0

2

261:217

72:54

17

5

VS Tábor F
Ml. Vožice C

4
4

1
1

2
2

254:209
240:197

71:55
70:56

16

6

7
7

7

Sudo. u Tábora C

7

2

2

3

219:230

62:64

13

8

Orlov B

7

2

1

4

208:258

54:72

12

9

VS Tábor G

7

2

1

4

202:252

56:70

12

10

ZhořKlokot B

7

2

0

5

298:270

48:78

11

11

MAS Sez. Ústí D

7

1

0

6

145:300

31:95

9

12

Oldřichov A

7

0

0

7

142:297

38:88

7

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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