ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
14. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s připravovanými stavebními a investičními plány
v našich obcích, které by se měly uskutečnit během roku 2019.
Zimní údržbu komunikací v průběhu
této zimy jsme zvládli vcelku bezproblémově s pomocí naší techniky a našeho
pracovníka Miroslava Tupého. Žádná
kalamita se nekonala, sněhu bylo o něco
více než v minulých dobách a posypu bylo
potřeba 12 tun.
Během celého jara bude probíhat postupný prořez stromů ve všech našich
obcích. Drobnější porosty prořezává náš
zmiňovaný pracovník. Pro prořezy a kácení velkých stromů spolupracujeme s firmou pana Černého z Mlýnů. Zde bych
připomněl poražení vyhnilé staré lípy před
budovou kostela. Tento strom byl nešťastně vysazen na samém kraji pozemku hřbitova, jeho kořeny a kmen zničily zeď oddělující sousední pozemek pana Jordáka
a jeho přilehlou kůlnu. Tato zeď se pomalu
rozpadá a je třeba ji opravit. Tuto opravu
chceme zrealizovat co nejdříve, nejlépe
tento rok. V době uzávěrky časopisu jsme
vyčistili od náletových dřevin a větví, které
zasahují do komunikací, úsek v Předboři
od prasečáku na křižovatku k Jordákům,
v Kajetíně prostor pod hrází směrem
na Předboř a v Choustníku okolo transformátoru u kooperace a cestu k Vápence.
Z investičních akcí nás v tomto roce
čeká propojení obecního vrtu pod rybníčkem Vápenka s obecní vodárnou a osazení vodárny novými technologiemi. Obě
tyto akce by měly zaručit dostatek kvalitní
pitné vody i v sušších obdobích. Stavební
povolení již máme a samotná stavba
začne v nejbližší době. Finanční náklady

DUBEN 2019
budou 1,9 milionů bez DPH, z toho bude
80 % nákladů hrazeno z dotace.
Další stavební akce, která se bude letos
realizovat, je prodloužení vodovodu a plynu na komunikaci od hasičárny k novostavbě u Punčochářů a protějších parcel.
Rádi bychom také pokračovali v dostavbě
budovy pro obecní techniku a sběrného
místa v Choustníku. Hrubá stavba budovy byla dokončena, takže nám nyní
již na techniku alespoň neprší. Tato dostavba je ale prozatím limitována množstvím finančních prostředků. Na tento typ
stavby nejsou totiž bohužel v současnosti
vypisovány žádné dotační tituly, proto bychom chtěli stavbu dokončit z vlastních
finančních zdrojů postupně během cca
tří let. V tomto roce budeme také pokračovat na opravách „obecní budovy kina“
v Předboři. I zde jsme omezeni rozpočtem. Venkovní opravy jsou zhruba hotové
a nyní se přesouváme do vnitřních prostor. V budově školy budeme pokračovat
v opravách elektroinstalace jednotlivých
tříd. Zde také dojde k rozložení do dvou
nebo tří etap, a to z důvodu nutné realizace během období letních prázdnin, kdy
není příliš času na rozsáhlejší opravy.
V tomto roce jsme také podali další žádosti o dotace. Jedná se především o žádosti na opravy komunikací v obci Kajetín,
vybavení dětského hřiště u školky a položení umělého povrchu běžecké dráhy a tenisových kurtů u školy. Nyní čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací z osloveného fondu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Práce pro tento rok máme tedy připraveno dost. Doufám, že nás nepotkají nečekané komplikace a vše, co plánujeme,
se nám podaří zrealizovat.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Co by vás mohlo zajímat
z jednání zastupitelstva
obce ze dne 19. 2. 2019
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo darovací smlouvu mezi
obcí Choustník a Jihočeským krajem o vzájemném darování pozemků.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo provedení obnovy místních komunikací 15c a 17c v obci
Kajetín a schvaluje podání žádosti
o dotaci na obnovu místních komunikací 15c a 17c v obci Kajetín z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj
venkova pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje obnovu školního hřiště u Základní
školy Choustník, které slouží pro
hodiny tělesné výchovy a schvaluje
podání žádosti o dotaci na obnovu školního hřiště u Základní školy
Choustník, které slouží pro hodiny
tělesné výchovy z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoj venkova
pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje obnovu dětského hřiště u budovy
obecního úřadu a schvaluje podání
žádosti o dotaci na obnovu dětského hřiště u budovy obecního úřadu
z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoj venkova pro rok 2019.
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 Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení
lesní techniky z dotačního programu SZIF.
 Zastupitelstvo obce schválilo Plán
financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2019 až 2028.

 Zastupitelstvo obce schválilo výši
vstupného na Hrad Choustník
od 01. 03. 2019
 dítě: 20,- Kč, dospělý: 50,- Kč,
rodinná vstupenka (2 dospělí +
max. 3 děti ): 120,- Kč,
 za noc (od 17.00 hod do max. 09.00
hod.) 1000,- Kč,

za 1 den: soukromé akce - max. 24
hodin (neplatí pro akce na propagaci hradu) 2000,- Kč,
za svatbu: 3000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce zamítlo zřízení další autobusové zastávky
na kraji vsi.

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

DĚTSKÝ KARNEVAL

„Tolik dětí pohromadě jsem snad
nikdy neviděl.“ Těmito slovy komentoval v sobotu 16. března rekordní
účast dětí na karnevale v Choustníku
jeden z návštěvníků. Nemýlil se, protože letos se dostavilo do družstevního domu 87 dětských masek, aby
strávily společně jedno beztak deštivé sobotní odpoledne. Sál praskal
ve švech a hučelo v něm jako ve včelím úle.
„Na mne trochu hlučno, ale to k tomu
asi patří.“, pronesla jedna z přítomných
babiček doprovázející svá vnoučata.
Z reproduktorů zněly celé odpoledne
písničky z pohádek, ale také diskotékové hity. Když už si člověk myslel, že by

mohla být chvilka klidu, například během předávání dárků, opak byl pravdou. Děti dostaly kromě jiného frkačky
a moc dobře věděly, k čemu slouží.
„Vy nedáte těm dětem ani chvilku
vydechnout, ale líbí se mi, že je pěkně zaměstnáte a nezlobí.“ Paní měla
pravdu, pro děti byly připraveny
soutěže a hry, díky kterým neměly ani
čas vymýšlet jakékoli lotroviny. Během
odpoledne se děti mohly zúčastnit
celkem šesti soutěží, od klasické stoličkové až po slalom s pingpongovým
míčkem na lžíci. Pro zpestření vypustili organizátoři do sálu i nafouknuté
balónky, s kterými si hodnou chvilku
vydržela děcka pinkat.

Dětský karneval 2019
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Dětský karneval 2019

„Líbí se mí, že nikdo není zklamaný.“
I tato reakce má své opodstatnění.
Nejen, že děti za zmiňované soutěže
dostanou sladké odměny, a to, ať se
jim daří či naopak, ale neproběhne ani
žádné vyhlašování nejlepších masek,
po kterém bývá většina smutná.
Prostě dostanou všichni dárek, a to
během promenády, kdy se mohou
všem ukázat. Letos si děti odnesly
krásnou knihu a balení plastelíny.
„Opět jste nasadili laťku pěkně vysoko.“ Pochvala z úst spokojených rodičů opravdu potěší. Karneval oficiálně začínal od dvou hodin odpoledne,
ale první návštěvníci se dostavili už
po jedné. Dětské veselí, do kterého se
mnohdy zapojili i rodiče, pak skončilo kolem půl šesté, kdy poslední návštěvníci, ať malí či velcí, ještě pomohli organizátorům uklidit celý sál a plni
dojmů se všichni rozešli do domovů.
-pd-

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

POLICEJNÍ SLOUPEK
Doba internetová
Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v době
internetové a pro mnoho lidí se jejich
život odehrává na sociálních sítích jako
je Facebook, Instagram, YouTube apod.
Pro představu za 1 minutu se do svého
účtu na Facebooku celosvětově přihlásí
900 000 lidí a 4.1 milionu lidí se za stejnou
dobu podívá na video na Youtube.
Předpokládám, že na těchto číslech se
podílíte i vy, a proto mějte na paměti,
že cokoli na internet odešlete, např.
foto, video či text, tak už to nikdy zpět
nevezmete. Nevíte, kolik lidí si vaše
příspěvky stáhne a pošle dál nebo je
proti vám v budoucnu použije. Je zcela
běžné, že se maminy chtějí pochlubit
svými dětmi v jakékoli pozici a situaci,
méně či více oblečenými. Pamatujte ale
na to, že úchylové dnes nemrznou u škol
a dětských hřišť, ale sedí doma v teple
a čekají, co jim naservírujete. Pamatujte
ale také na to, že i dobře míněná fotografie
vašeho dítěte se může za několik let
pro ně stát noční můrou a prostředkem
vedoucím k jeho šikaně a zesměšňování.
Kapitolou samou o sobě jsou dospívající
děti, které si myslí, že internet je bezpečný,
a tak všem a všemu, co se zde odehrává,
důvěřují. Proto si získejte jejich důvěru
a povídejte si s nimi o nástrahách, které je
mohou potkat, a v rozumné míře sledujte
jejich aktivity. Tím, že jim internet zakážete,
ničeho nedocílíte. Existuje mnoho jiných
možností, jak se mimo domov na internet
dostanou.
Podívejte se společně s nimi na tato 3
krátká videa. Bohužel si musíte odkazy
opsat, ale věnujte tomu tu trochu času.
V prvním cca 2 minutovém videu je
příběh 9,5 leté dívky, která na YouTube
zveřejnila své krátké, zamilované video.
Díky němu se stala cílem posměšků
a šikany ze strany nejen spolužáků.
Před cca 2 lety spáchala sebevraždu.
Na druhém cca 17-ti minutovém videu
je příběh kluka, který poslal jednu
lechtivou fotku a jak to dopadlo. No
a v třetím, 6-ti minutovém videu je opět
příběh dívky, na kterou rodiče neměli
čas. Když pak stáli nad jejím hrobem,
měli času fůru. Určitě si říkáte, že je to
strašné, ale VÍTE vy sami, CO vaše děti
na internetu dělají?
https://www.youtube.com/
watch?v=dBgvDmb5ozw
https://www.stream.cz/seznam-sebezpecne/10025479-na-hory
https://www.youtube.com/watch?time
continue=1&v=fcLoLnhkLIE
Bc. Michal Vodička

Masopust
Na vesnicí se vždy udržovaly tradice.
Masopust je jednou z nich. Nedokáži si
představit, že by v Choustníku někdy
masopust nebyl. Dokonce tvrdím, že
jde o tu nejzajímavější akci v roce. Není
to jednoduché takovou tradici udržet,
vždyť její organizace vyžaduje několikadenní přípravy. Musí se ozdobit vůz, zamluvit kapela, která je ochotna celý den
putovat a večer ještě zahrát k poslechu
i tanci, zajistit cmundu a v neposlední
řadě dát dohromady partu nadšenců,
kteří budou chodit dům od domu a těšit lidi svým trdlováním.
Tento nelehký úkol bere na svá bedra v každé vesnici, obci i městě nějaký
spolek či sdružení. U nás je to sbor dobrovolných hasičů. Samozřejmě za pomoci obecního úřadu a zemědělského
družstva. Je to řehole. Vždyť tolik jídla,
co o masopustu, nesní člověk za celý týMasopust 2019
den, a tolik alkoholu nevypije mnohdy
ani za celý rok. Někdo to nechápe, ale
pro tradice je třeba se obětovat.
Letos již třetím rokem navštívil masopustní průvod všechny tři obce, tedy Předboř, Kajetín a Choustník. A to v uvedeném pořadí. Z toho důvodu bylo nutné se sejít
v sobotu 2. března už po sedmé hodině ranní v družstevním domě, nebo jak říkají
domorodci v „Penťáku“. Nikdy se to neobejde bez vzájemného vítání, vtipných narážek a vzpomínání na uplynulá léta. Všichni se převléknou, namaskují a zhruba
tak v půl deváté se vydají na cestu. Samozřejmě se musí společně vyfotit, aby další
generace věděly, jak to má vypadat.
Pak se putuje dům od domu, masky rozveselují samy sebe navzájem, ale hlavně
se věnují jednotlivým občanům, kteří vycházejí z domovů na ulici nebo doprovázejí průvod. Většina tuto vzácnou návštěvu pohostí pitím a něčím k zakousnutí.
Na oplátku masky rozdávají cmundu a pozvání na večerní zábavu. Někdo si s členy
průvodu zatancuje, jiný od nich obdrží vylepšení v podobě nákresu na obličeji, a ti
ostatní jen tak přihlíží a ze srdce se pobaví.
Letos vycházelo kolem pětadvaceti masek a dalších deset se ještě přidalo cestou.
Počasí celkem přálo. Hlavně, že nepršelo. Přáním každého je, aby došel. Je to tradice
a jako takovou je třeba ji udržet. Vždyť příležitostí, kdy se lidé setkávají a společně
se baví, je poslední dobou málo. Tak zase za rok a přijďte i vy ostatní. Opravdu je to
legrace.
-pd-

Masopust 2019
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TRAKTORISTŮV KOUTEK
Jaro je tady a já zdravím všechny
traktoristy, malotraktoristy i „frézaře“. Některé stroje pomáhaly při zimní
práci v lese a některé probudí až jaro,
zejména tak zvané „kabriolety“. Dnes
bych vás rád seznámil s poměrně kuriózním traktorem značky Nufield Universal. Jedná se o anglický výrobek
zemědělské divize Morris Motors, takže všechny šrouby jsou Whitworthy.
Tento traktor se hodně podobá traktoru David Brown 50 D a má i stejného
konstruktéra. V devadesátých letech
jsem tento traktor přivezl z Rakouska
za 5000 šilinků od šumavského sedláka, který s ním šlapal siláž. Upozornil
mě, že jedno ojniční ložisko je vylágrované a že se musí opravit. Traktor mi
sloužil ještě osm let, než motor úplně
kleknul. Bohužel se mi ho nepodařilo
zprovoznit, neboť jenom přebrus kliky
by stál 20 000 Kč. Jednalo se o čtyřválec s výkonem 53 koní modelové řady

40M z roku 1958. Z našich traktorů je
podobný Zetoru Super 50, ale v lehčím
provedení – zhruba o 1 tunu. Oproti
„supru“ se odlišoval kultivovanějším
chodem motoru, nízkou spotřebou
paliva a tichým chodem převodovky. Jako každý stroj na světě měl i své
mouchy, především absenci redukcí
a špatně odstupňované převodovky. Traktor měl svůj celolitinový rám,
do kterého bylo možno vložit různé
typy motorů. Této výhody bych rád
využil ke zprovoznění tohoto stroje,
ale bohužel narážím na stejný problém
jako ostatní – není čas. Tak snad někdy... Tato značka je již dávno zaniklá,
dokonce i po sloučení s korporací Leyland nebyly tyto traktory životaschopné, byť měly určité nadčasové prvky
a moderní konstrukci.
Velmi rád bych s tímto traktorem vyrazil na naši „Traktorpárty“, ale letos to
určitě nebude. Mám rád tyto technické

lahůdky, a proto zvu k sobě majitele podobných zapomenutých značek na letní projížďku den před choustnickou
poutí. Traktoristům zdar.
Jan Kubart

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

ŽIDÉ A ŽIDOVSKÁ OBEC V CHOUSTNÍKU – 3. část
Jelikož se vyskytlo několik informací
od doby, kdy jsem psal o historii Židů
v Choustníku, chci se o ně tímto podělit.
Podle vzpomínek pana Jaroslava Růžičky byla choustnická synagoga na židovském Kozím plácku dřevěná. To by
byla rarita, ale na katastrálním plánu
z 19. století je budova zakreslena jako
kamenná. Zbořena byla po roce 1911.
Památku na ni dodnes představuje synagogální opona (parochet) z roku 1877,
kryjící původně svatostánek se svitky
tóry. Opona se přes Radenín a Tábor
dostala za války do Židovského muzea
v Praze. Je na ní vyšit hebrejský nápis:
Toto daroval vážený pan Šlomo Pollak,
nechť jeho světlo svítí, se svou manželkou, paní Chanou, nechť žije. Svatá obec
Choustník roku 637 podle malého počtu.
Pollak byl později představeným židovské obce.
Několikasetletá židovská historie by
nebyla kompletní, kdybychom nezmínili osobnost Josefa Blanna. Narodil se
roku 1903 v Doubravě u Panských Dubenek. Vyrůstal v Soběslavi, kde měla
rodina tkalcovnu. Vzdělání získal na obchodní akademii v Praze. Byl sionisticky
orientovaný a zároveň inklinoval k levi-
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ci. Oženil se s Miladou Šestákovou, učitelkou z Plzně. Ta přijala židovskou víru.

Josef Blann s vnukem Michaelem

Měli spolu dceru Noemi a syna Luďka.
I na rodinu Josefa Blanna se vztahovaly
Norimberské zákony. Byla vystěhována z domu do jediné místnosti v domě
vedle soběslavské polikliniky. Blannovi
nesměli nakupovat některé zboží a navštěvovat veřejná prostranství. Děti
Noemi a Luděk nemohly chodit do školy. Josef pracoval jako tovární dělník.
Roku 1943 byl povolán do pracovního
tábora v Oslavanech při dole Kukla.
Pracoval též na železnici na Táborsku.
Noemi byla téhož roku jako čtrnáctiletá uvězněna v Terezíně. V březnu
1945 byl do terezínského ghetta převezen i Josef Blann. S dcerou se dožili
osvobození ghetta a vrátili se domů.
Po roce 1948 byl Josef Blann představeným obnovené židovské obce Tábor,
než byla prohlášena za synagogální
sbor plzeňské ŽO. Zároveň byl v letech
1957-1968 vedoucím domova důchodců v Choustníku. Byl členem KSČ. Zemřel v Jáchymově roku 1976. Místní lidé
na něj vzpomínají v dobrém. Jak jsem
zmiňoval v minulém příspěvku, trojici
příslušníků táborského synagogálního
sboru z Choustníka tvořili roku 1960
manželé Blannovi a jejich vnuk Michael.

Karel Vošta

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

PŘEDBOŘ - srpen 1968
Vážení čtenáři,
dovolte, abychom vás poprosili o pomoc. Níže je několik fotografií, které byly velmi pravděpodobně vyfoceny v srpnu
1968 v obci Předboř a jejím okolí. Víte něco o původu těchto
fotek? Jste jejich autorem?
Poznáváte se na nich? Pamatujete se na průjezd Rudé armády
obcí Předboř?
Máte další fotografie, a to i z jiných období, které by mohly
zajímat naše čtenáře?
Prosím, kontaktujte naši redakci a nenechávejte si tyto vzpomínky pro sebe. Mockrát děkujeme.
Redace časopisu Z Podhradí
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CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Výtah ze zasedání školského a kulturního výboru obce Choustník
konaného dne 13. 2. 2019
Zpráva Základní školy Choustník –
Mgr. Karel Zvěřina
Pan ředitel připomněl akce, které se
uskutečnily ke konci kalendářního roku,
a zhodnotil jejich průběh. Pochvalně
hovořil především o adventním trhu
uspořádaném v předvánočním čase
v prostorách základní školy a doprovázeným programem, který nacvičily děti
pod názvem Betlémský příběh. Žáci
svými výrobky celkem získali 12 500
korun, které jsou uloženy na účtu Klubu
přátel školy při ZŠ Choustník a budou
postupně použity na hrazení různých
aktivit žáků školy.
V současné době se rozjíždějí různé
soutěže, ale už nyní se můžeme pochlubit dvěma velmi pěknými výsledky.
Prvním místem v okresním kole matematické olympiády a taktéž prvním
místem v okresním kole konverzační
soutěže v německém jazyce.
Základní škola má v současné době
136 žáků a z toho je 43 přímo z Choustníku. Co se týká zaměstnanců, škola jich
má 28 a z toho je 19 kantorů.
Z plánovaných akcí bych zmínil hlavně plavání 3. a 4. třídy, vybíjenou 5. tříd,
LVVZ Krkonoše, ekologickou akci Ukliďme svět, dále pak matematické soutěže
pythagoriáda a archimediáda, projekt
Čteme dětem, matematickou, biologickou a dopravní olympiádu, dopravní
hřiště, orientační běh a různé atletické
soutěže. Připravujeme také již tradiční
turistický kurz pro 1. stupeň tentokrát
na Mozolově. Školní rok zakončíme akademií. Jednou z těch nejdůležitějších
akcí v nejbližších době je však zápis dětí
do první třídy, který se uskuteční v úterý 2. dubna.

Adventní čas se nesl v duchu staročeských Vánoc

zahájení adventu a rozsvěcení vá• Při
nočního stromku jsme pořádali ad-

•

•

Zpráva Mateřské školy Choustník –
Bc. Eva Pekařová

září se děti z MŠ zapojily společně •
• Od
s žáky ZŠ do projektu „Děti do bruslí.“

•
•
•

Ze školky začalo jezdit 14 dětí, někteří už druhým rokem.
Většinou každý měsíc zveme do MŠ
osvědčené divadelníky, kteří hrají pro
děti pohádky, buď maňáskové, nebo
hudební.
Dvakrát za pololetí jsme navštívili divadlo v Táboře.
Od listopadu jsme jezdili pouze
s předškolními dětmi na výcvikový plavecký kurz do Jindřichova
Hradce.

•
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•

ventní trh vánočních výrobků. Paní
učitelka Dvořáková nacvičila s dětmi
pásmo básní.
V prosinci se mohly děti pochlubit
svým chováním na mikulášské nadílce. Obě třídy dětí nacvičily pásmo
písniček, básní a tanečků, které předvedly Mikuláši a čertům a pak byly
odměněny balíčky. Tato akce probíhá
vždy ve spolupráci s rodiči.
V lednu měly děti možnost se seznámit pohádkovou formou s vesmírem
v zážitkovém stanu přímo v prostorách MŠ. Této akce se zúčastnily i dvě
třídy ze ZŠ.
Ve školce proběhlo dobrovolné
screeningové vyšetření zraku některých dětí.
Uskutečnilo se také fotografování
dětí se zimním motivem.

Akce k ukončení roku 2018 –
Mgr. Petr Dvořák
Adventní čas se v Choustníku nesl
v duchu staročeských Vánoc. V obřadní síni obecního úřadu byla po celý advent instalována výstava betlémů, vánočních ozdob, pohlednic a předmětů
připomínajících atmosféru Vánoc na-

šich babiček a dědečků. Výstava byla
koncipována do jakéhosi staročeského stavení, kde návštěvník postupně
procházel jednotlivé části. Při vstupu
do obřadní síně se nejprve ocitl v maštali, kde mohl zhlédnout ukázku nástrojů a pomůcek pro práci na statku
i na polích. Nechyběly ani postroje pro
dobytek či koňský potah. Dále navštívil malou dílnu s převážně truhlářským
nářadím. Následovala kuchyně vybavená dobovým nádobím, různými formami pro pečení bábovek a vánoček, kterou doplňovala sbírka mlýnků na kávu.
Po pár krocích se návštěvník přesunul
do sednice vybavené dobovým nábytkem a předměty k němu patřícími.
Nechyběl ani svatý koutek s obrázky,
soškami a modlitební knížkou. Dominantou celé výstavy byl dubový stůl
uprostřed místnosti ozdobený přesně
podle tradic pro adventní čas. V jeho
středu majestátně stál pečený vrkoč
jakožto symbol Vánoc. Na návštěvníky
čekalo něco kolem třiceti betlémů vyrobených z různých materiálů, stovka
pohlednic s vánočními motivy a mnoho historických vánočních ozdob. Výstava byla otevřena každou adventní
sobotu v odpoledních hodinách a společně strávený čas si návštěvníci mohli
zpestřit vždy jiným programem. Během toho prvního sobotního podve-

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK
4) Den matek (11. května)
5) Dětský den na hradě – pohádkový
les, opékání špekáčků, lampiónový
průvod a ohňostroj (25. května)
6) Výlet do ZOO Praha u příležitosti
Dne dětí (1. června)
7) Středověké slavnosti na hradě (17.
srpna)
8) Svatováclavský rodinný fotbálek
(28. září)
9) Slavnostní rozsvícení vánočního
stromku (30. listopadu)
10) Barbory a čerti (prosinec)
11) Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Novita ze Soběslavi (prosinec)
12) Silvestr na hradě (31. prosince)

Různé, připomínky

•
Výstava betlémů, vánočních ozdob, pohlednic a předmětů připomínajících atmosféru Vánoc
našich babiček a dědečků

čera si všichni přítomní zazpívali známé koledy za doprovodu Muzikantů
z jižních Čech a rozsvítili stromek před
obecním úřadem. Paní učitelky z mateřské školky uspořádaly při této příležitosti vánoční jarmark s výrobky těch
nejmenších. O následujících sobotách
si vyzkoušeli návštěvníci činnosti jako
drátování, vyřezávání ze dřeva, lití olova a mnoho dalších. Myšlenkou této
výstavy bylo především připomenutí
tradic našich předků, a to se zajisté povedlo.
Rok 2018 se rozhodli zastupitelé
obce uzavřít již opakovaným setkáním
na hradě, a to na Silvestra. Od samotného rána se začalo hradní nádvoří plnit
návštěvníky z řad choustnických, ale
i přespolních. Nebyl připravený žádný středověký program, jak by se dalo
na hradě očekávat, od toho jsou středověké slavnosti v letních měsících. Šlo
o pouhé setkání lidí a oslavu konce roku
spojenou s výstupem na hrad. Pořadatelé připravili občerstvení v podobě pečené kýty, svařáku, a co návštěvníci nejvíce uvítali, opékání špekáčků na ohni.
Vstup se samozřejmě neplatil. Na co
ale pořadatelé nebyli připraveni, byl
počet návštěvníků. Neustálé doplňování tenčících se zásob provázelo celé
odpoledne. Party nadšenců přicházely
ve vlnách po desítkách. Krásné počasí
a nezvyklý zážitek přitáhly na hrad kolem šesti stovek návštěvníků. Z reakcí
všech přítomných měli radost hlavně
pořadatelé, kteří se opravdu nezastavili

a museli přislíbit, že za rok se tato akce
bude opět opakovat.

Plán kulturních akcí pro rok 2019 –
Mgr. Petr Dvořák
1) Organizační a finanční podpora
plesu SDH Choustník (9. února)
2) Spolupráce na masopustním průvodu s SDH Choustník (2. března)
3) Dětský karneval (16. března)

Vyřezávání ze dřeva

•

Pan ředitel sdělil členům výboru,
že školní družina se rozšířila o druhou třídu a z tohoto důvodu je
nutné hledat nové prostory pro její
umístění. Nabízí se varianta úpravy
půdních prostor nad stávající tělocvičnou.
Pan ředitel oznámil záměr rekonstrukce dětského hřiště na dvorku v mateřské školce a požádal
o pomoc zastupitelů při realizaci
tohoto projektu. Pan Dvořák konstatoval, že zastupitelstvo se tímto
tématem bude zabývat na následujícím zasedání a požádá o dotaci pro financování úpravy hřiště.
Také dodal, že společně s dětským
hřištěm by měla proběhnout rekonstrukce tenisových kurtů a běžecké dráhy.

•
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Jak to vidí pan ředitel po roce a půl ve funkci
1) Máte za sebou rok a půl ve funkci ředitele. Byl návrat do vedení základní školy lehký?
Lehký rozhodně nebyl, ale čekal jsem to horší. Po letech
jsem se vrátil k práci s dětmi. Přes všechny obtíže je to práce,
která má smysl. Dospělého člověka už nepředěláte. Dítko školou povinné můžete ovlivňovat, převychovat k lepšímu, ale
také pokazit.

2) Co jste za uplynulý rok změnil na ZŠ Choustník?
Uplynulý rok byl pro mne rokem především seznamovacím.
Hned po nástupu jsem řešil vážnou situaci - spadlý strop v jedné třídě. Po revizi elektrického zařízení se zjistilo, že rozvody
ve staré části školy jsou v dezolátním stavu a vyžadují opravu.
Byly i problémy s ucpanými kanály. Antukové hřiště bylo v nehratelném stavu. Snažil jsem se a snažím se dál změnit vztah
učitel – žák. Školství u nás sklouzlo do šablony, kdy vztah učitel
– žák ztrácí lidský rozměr. Nastavená směrnice – školní řád –
poznámka v žákovské knížce, důtka či snížená známka z chování není to pravé! Někdy nám chybí třeba alternativní potrestání,
snaha zjistit, proč to vlastně žák dělá a někdy chybí i ochota řešit problém. Jsme profesionálové. Rodiče od nás očekávají vyřešení kázeňských problémů už ve škole a ne je přenášet na ně.
Naší výhodou je málo dětí ve třídách, a to nám umožňuje mít
bližší vztah k žákům, více o nich vědět…

3) Co jste vybudoval?
Povedlo se rozjet tenisový, taneční a šachový kroužek. Také
se podařilo zvýšit kapacitu školní družiny, a tím se zbavit „
přetlaku“ ve školní družině v polední době. Podařilo se navázat úzkou spolupráci se SPC Týn nad Vltavou, pobočka Tábor.
SPC je zřízeno při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou od roku
1994. SPC zabezpečuje diagnostickou, metodickou, poradenskou a terapeutickou pomoc pro děti předškolního a školního věku s poruchami řeči a komunikačních dovedností. Pracovnice navštíví školu, vyšetří děti, navrhnou pomoc a paní
učitelky podle jejich rad pracují s dětmi.
Částečně se obnovila nová technika využívaná při výuce.

4) Jak se vám spolupracuje s obecním úřadem, tedy
s panem starostou?
Spolupráce s obecním úřadem i s panem starostou je velmi
dobrá. Škola je zabezpečena po finanční stránce. Zastupitel-

stvo je ochotno naslouchat problémům školy a řešit je. Letošní zima ukazuje, jak prospěšné je odstavné parkoviště před
školou. Podle slov statika je možné vybudovat školní družinu
nad tělocvičnou, což je skvělé. Teď už zbývá jen drobnost: sehnat peníze a postavit.

5) Jak vás přijal pedagogický sbor?
Zatím mne nikdo nenapadl a ani nevynadal, tak snad dobře. Pracuji však v čistě ženském kolektivu, tak bych to ani neočekával. Jedno je však jasné - jako vedoucí nemohu být hodný. Kolegyně jsou však příjemné a já pevně doufám, že nám
to vydrží i do budoucnosti.

6) Jaké problémy vás trápí?
Příšerná a nabobtnalá byrokracie, vyplňování různých kolonek, nesmyslná nařízení…

7) Máte nějaký návrh, jak navýšit počty žáků?
Žijeme v určité spádové oblasti. Další škola podobná
té naší je vzdálená 5 km. Velký stavební boom rodinných
domků do Choustníka ještě nedorazil. Tak nám tedy
nezbývá nic jiného než každodenní trpělivá a poctivá
práce se žáky, vážit si každého žáka a pomáhat jim.
Přesvědčit rodiče dávat žáky do naší školy i z jiných
spádových oblastí.

8) Máte nějaký návrh, jak získat příspěvky od okolních obcí, jejichž děti navštěvují základní školu?
Já nemám žádné páky na to, jak získat takové příspěvky,
takže nevím jak.

9) Jaké máte plány do budoucna?
S ohledem na svůj věk nemohu koukat příliš dopředu. Pokud by se ve spolupráci s obcí povedlo postavit školní družinu
nad tělocvičnou, připravit školní dílnu místo stávající družiny, vybudovat atletickou dráhu s doskočištěm a nový povrch
na kurtech, vylepšit a zkrášlit školní pozemek, byl bych spokojen.
Karel Zvěřina, ředitel školy
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