ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
15. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a já bych Vás rád
pozdravil, popřál Vám krásné letní počasí
a příjemné prožití dovolených.
Dále Vás chci seznámit s prací obecního
úřadu, zastupitelstva a akcí souvisejících
s jejich činností.
V minulém vydání našeho zpravodaje
jsem psal o prořezávání náletových dřevin
v určitých lokalitách našich obcí. Všechny
tyto naplánované úseky byly prořezány.
Větve, kterých bylo opravdu požehnaně,
byly sklizeny a zlikvidovány buď drcením
na obecní kompostárně, nebo spálením
na letošních oslavách čarodějnic a stavění máje. U lípy před kostelem jsme nechali
po poražení vykopat pařez a po dohodě
s vlastníky sousedního pozemku zde stavební firma započala s opravou a částečnou výstavbou zdi. Tato oprava bude
dokončena do choustnické pouti. Dále
bychom rádi nechali opravit a obílit zbývající kapličky v našem katastru. Jedná se
o kapličku směrem z Choustníku na Krtov
a z Předboře na Hlavňov. V souvislosti
s těmito sakrálními stavbami chci připomenout zhotovení kované mříže do vchodových dveří kapličky v Kajetíně. Ta plní
funkci stálého odvětrávání prostoru
kapličky, umožňuje nahlédnutí do jejího
vnitřního prostoru a zamezuje vstupu nechtěných návštěvníků.
Naši základní školu také čekají průběžné opravy v období letních prázdnin.
Bude se jednat o výměnu vnitřní elektroinstalace ve třech třídách, včetně výměny
stávajících svítidel za nová dle požadovaných hygienických norem. Stavebníci také
vymění okopové dlaždice na chodbách
a schodištích.

ČERVENEC 2019
V průběhu jara jsme uskutečnili několik
stavebních úprav v objektu kabin na fotbalovém hřišti. Jednalo se o zřízení dámské toalety, která zde nebyla k dispozici
během fotbalových utkání. Dále jsme nechali vystavět komín pro krbová kamna
v prostorách využívaných k občerstvení.
Na hradě jsme zadali výrobu a osazení vstupní brány. Jelikož do této výměny
zasahují i památkáři, zpozdil se tento projekt skoro o rok a prošla až třetí verze.
Co se týká projektové přípravy, rozběhl
se projekt na novou komunikaci z Kozího
plácku k hájovně, statické posudky na výstavbu družiny ve škole a v součinnosti
s firmou EON projekty osazení nízkého
a vysokého napětí do země ve zbytku
obce Choustník.
Dále nám byla potvrzena podpora
z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu komunikací v obci Kajetín
ve výši 2,3 miliónů Kč a oprava běžecké
dráhy a kurtů na umělý povrch ve výši 1,3
miliónů Kč. K těmto částkám musí přidat
obec 30 % ze svého a s realizací těchto staveb by se mělo začít již tento rok. Bohužel
třetí žádaná dotace na vybavení dětského
hřiště v mateřské školce nebyla Fondem
MMR podpořena, zatím jsme na seznamu
vedeni jako náhradníci. Tak snad příště.
Také byla zahájena výstavba vodovodního propojení vodárny s obecním vrtem
CH1 a prodloužení vodovodního řádu
souběžně s plynovým potrubím směrem
od hasičárny k Vápence.
Pro tento rok je tedy stavebních akcí
naplánováno dostatek, a to i vzhledem
k výši našeho obecního rozpočtu a předpokládanému průběhu stavebních akcí.
Létu zdar.
Jan Kubart, starosta

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
v Choustníku
u nás si vychutnáte pivo Bernard 10°,
11°, 12° a černá lavina
když vás přepadne hlad, můžete si
dát klasický utopenec, nakládaný
hermelín, děti ocení párek v rohlíku
nebo pizzu
v letních vedrech přijde vhod
zmrzlina Prima
klidně u nás můžete uspořádat
rodinnou oslavu, sejít se po letech
 se spolužáky nebo s námi fandit
 při sportovních přenosech

OTEVŘENO MÁME:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

17.00 – 20.00
–
17.00 – 20.00
–
17.00 – 24.00
16.00 – 24.00
16.00 – 20.00

Kontakt:
723 736 006, 720 619 100
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DÁMSKÁ JÍZDA
Říká se, že na vsi pracují lidé od nevidím
do nevidím. Tedy od rozbřesku do soumraku. Něco na tom zřejmě bude. Každý
je doma a nestíhá. Dříve si ale i tak našli
sousedé čas, sešli se v podvečer někde
na návsi, aby se společně poveselili,
popovídali si nebo se jen tak přátelsky
potkali. Je pravda, že v dnešní době nás,
jak se říká, dostihla technika. Televize,
počítače, mobily a jiné přístroje, které
nám nahradily ten osobní kontakt
obrazem a textem.
Zbylo nám pár akcí během roku, při
kterých se společně sejdeme a pobavíme. Jsou však stále vzácnější. Jednou
z nich je i oslava Dne matek. Ta je o to
zvláštnější, že se sejdou právě jen maminky a babičky, obecně dámy. Jde o jeden den v roce, tedy odpoledne a večer,
kdy se o děti a domácnost postarají chlapi a ženské si mohou vyhodit z kopýtka.
Sejít se, poklábosit, zazpívat a zakřepčit
na parketě. Prostě se odreagovat.
Letos se tato dámská jízda konala
v sobotu 11. května opět v Družstevním
domě v Choustníku jako i v předchozích letech. Pro pořadatele, tedy obecní
úřad, je to vždy sázka do loterie, protože
nelze odhadnout, kolik maminek se dostaví. Naštěstí si čas udělají a přijdou. Letos jich bylo na šest desítek. A neseděly
jen tak na prázdno. Jak se sluší a patří,
na úvod si společně připily aperitivem,
zakousnout si mohly chlebíčků a nechyběla ani káva. Pan Lapáček poslal našim
maminkám ke kávě lahodné zákusky,
aby si ten život patřičně osladily.
Také o zábavu bylo postaráno.
Na úvod se předvedly děti pod vedením
paní učitelek z mateřské školky, které secvičily asi půlhodinové pásmo písní, tanečků a básniček. Odměnou jim byl vždy
hlasitý potlesk. A že se jim to povedlo,
bylo vidět i na tvářích maminek. Úsměvy střídaly slzy dojetí. Děti samozřejmě
nepřišly zkrátka. I ony dostaly svou od-

Den matek v Choustníku 2019

Den matek v Choustníku 2019

měnu v podobě pamlsků, občerstvení
a zmrzlinových kornoutů. Pak nastal ten
správný čas k popovídání a maminky ho
řádně využily. V sále to vypadalo jako
ve včelím úlu. Dalším bodem programu
byla kapela Contraband, která dorazila
kolem půl sedmé a od sedmi hodin měla
na starost bavit přítomné dámy. Nejen,
že se zpívalo, ale ani parket nezůstal

prázdný. Poslední písnička na přání zazněla kolem půl jedné ráno, ale některé
maminky seděly mnohem déle.
Z reakcí přítomných bylo znát, že oslava se vyvedla. Snad si najdeme víc času
na různá setkání podobného charakteru. Život není jen o práci, ale je třeba se
občas také pobavit a setkat se s přáteli.
-pd-

Výlet do ZOO v Praze
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Dne 1. 6. 2019 u příležitosti Dne dětí obec Choustník pořádala zájezd do ZOO Praha. Nás pár vyzvedl pan řidič Petr Štefl
v Předboři, ostatní v Choustníku a mohli jsme vyrazit. Autobus byl zaplněný. Po příjezdu do Prahy jsme došli procházkou do ZOO. Počasí nám přálo a věříme, že si snad každý výlet
užil. V pozdních odpoledních hodinách jsme pomalu odjížděli k domovu. Děti vyprávěly, co všechno viděly, a některé
únavou usnuly. Už teď se těšíme na příští rok a doufáme, že
opět někam vyrazíme. Velký dík patří všem, kdo zájezd zorganizovali. Příští rok na shledanou.
Iva Novotná a Pavla Danielová

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Jako v mraveništi

Lidé se zřejmě zbláznili. Ale není se co
divit. Atrakcí letošního roku je pronajímání si hradu na večer či celou noc. Největší zastoupení mají svatby. Je to prostě
romantika. Ale i my, choustničtí, ho rádi
využíváme, ať už k soukromým akcím či
veřejným oslavám různých událostí. Tou
pravidelnou je pořádání Dne dětí. Letos
to nebylo úplně jednoduché. Obsazenost
hradu je opravdu velká. Tím, že se snažíme pořádat více akcí, tak v klasickém termínu dětského svátku se jelo do pražské
ZOO. Ale na oblíbenou oslavu v prostorách hradu došlo také. Sice o týden později, ale přeci.
V sobotu 8. června hlásili nádherné
počasí, což potěší každého pořadatele
i přítomné rodiče s dětmi. Start byl mezi
pátou a šestou hodinou odpolední u laviček pod hradem. Nešlo o žádný běh či
jinou sportovní aktivitu, jak by se mohlo
zdát, ale o putování pohádkovým lesem.
Děti přivítal na prvním stanovišti vodník,
který je nepustil dál, dokud nevylovily
z jeho rybníčku alespoň tři rybky. Na cestu jim dal malé občerstvení a vzkázal
pozdravení dalším pohádkovým postavičkám, které už na děti čekaly. Patřila
k nim ježibaba, které měly děti poskládat
perníčky na její chaloupku, víly tančící
na paloučku, jimž se poztrácely korále, a úkolem bylo navléct je na šňůrku,
nebo Červená karkulka, které bylo třeba pomoci posbírat kytičky pro babičku.
Jako poslední přepadli děti loupežníci nahoře u skal a donutili prťata skákat v pytli.
Za splnění úkolu obdržel každý sladkou
odměnu. Na hradě pak čekaly na děti
různé sportovní i herní prvky, které jim

zpříjemnily čekání na večer. Každý si mohl
opéct špekáček, posilnit se nápojem
a zároveň si prohlédnout hrad.
Pořadatelé čekali vzhledem k avízovanému nádhernému počasí velkou
účast, ale ta předčila všechna očekávání. V loňském roce se přišlo pobavit
kolem devadesáti dětí a na hradě se
sešlo až dvě stě lidí. Akce se zřejmě
líbí, každý dal asi vědět svým známým
a příbuzným. Jinak by to nebyl takový
masakr. Děti stály ve frontě na prvním
stanovišti u vodníka už od tři čtvrtě
na pět až do půl sedmé. Se zápalem
chtěly plnit každý úkol a mnohdy ho
i opakovat. Na hradě to opravdu vypadalo jako v mraveništi. Kam se člověk
podíval, lezl nějaký ten brouček. Děti
házely kroužky na cíl, trefovaly se míčky do klobouku kouzelníka Pokustóna,
šipky střílely na terče, anebo si našly
svou vlastní zábavu. Rodiče zatím klábosili a užívali si stejně jako jejich ratolesti. Pořadatelům se jen protáčely
panenky, protože tolik lidí opravdu nečekali. Snědlo se a vypilo vše, dokonce
se muselo dojet pro další zásoby do vsi
a není divu, na hradě bylo kolem čtyř
stovek návštěvníků.
Oslava ale zdaleka nekončila. Čekalo se,
až se trochu setmí. Vše se poklidilo a těsně
po deváté hodině vyrazil průvod s lampiony do Choustníku na hřiště. Na ohnivého hada, který se plazil po klikaté lesní
cestě, byl opravdu krásný pohled. Celá
akce byla zakončena barevným a zajímavým ohňostrojem na hřišti. Organizátoři sklidili mohutný potlesk za vzornou
přípravu oslavy dětského dne a všichni
se pak rozešli do domovů. Doufejme, že
dětem se celou noc v dobrém zdálo o pohádkových postavách a svůj svátek si pořádně užily.
-pd-

9. ročník cyklistického závodu
POCTA PACOVSKÉ VRCHOVINĚ
V neděli 9. 6. 2019 pořádal Velo Club
Tábor v Choustníku cyklistický závod
Pocta Pacovské vrchovině. Pro letošek
byl závod vybrán jako amatérské mistrovství jižních Čech. Organizátoři si pochvalují vstřícnost OÚ Choustník, který
poskytl pro závod zázemí již potřetí
v řadě. V seriálu závodů Jihočeské amatérské ligy byl loňský závod vyhodnocen jezdci jako nejlepší. Podle bezprostředních ohlasů po letošním ročníku se
to dá očekávat i tentokrát.
Na start se postavilo 90 cyklistů. Čekalo je 72 km na okruhu Choustník - Radenín - Hroby - Vlčeves - Mlýny - Předboř - Choustník, který se jel 3x, přičemž
start byl v Předboři. Stoupání u Kozmic
letos znepříjemňoval silný protivítr.
Na čele se po celý závod držela větší
skupina a do cíle na náměstí se nakonec přiřítilo 20 jezdců. Zvítězil Tomáš
Bakus z ČEZ Cyklo Tábor, který není
ryzím amatérem, nicméně startovat
mohl každý a organizátoři start jezdců
z profitýmů vítají. Na putovním poháru
jsou ostatně mezi vítězi uvedeni např.
David Kášek nebo Pavel Camrda mladší. Velmi spokojený byl druhý v pořadí,
jeden z organizátorů Radek Plechata,
který tímto umístěním zvítězil ve své
kategorii 40 - 49 let. Těžký kopcovitý
závod nedokončilo pouze 5 závodníků.
Startovalo i 8 žen. Vítězka Klára Filipová
z Č. Budějovic dojela na 53. místě. Stejný
byl i počet jezdců nad 60 let. Nejstaršímu z nich, Jiřímu Němcovi z Písku, je 71
let. Nejmladším účastníkem byl patnáctiletý David Šimeček z Tábora.
Zakladatel závodu Jaroslav Švadlena si je vědom, že akci by v současné
době slušel název Choustnické okruhy
nebo Okolo Choustníku. Název Pocta
Pacovské vrchovině však vznikl již roku
2006, kdy trasa závodu vedla z Turovce
až na Černovicko a Kamenicko. Ale i tak
je Choustník součástí Pacovské vrchoviny, která svými okraji zahrnuje oblast
od Pacova k Chýnovu, Tučapům, Pluhovu Žďáru, Žirovnici a znovu k Pacovu,
a je součástí rozsáhlejší Křemešnické
vrchoviny. A tak u značky PPV zůstaneme a budeme se těšit, že i roku 2020
najdeme v Choustníku zázemí a pohostinnost, věří Jaroslav Švadlena.
David Švadlena
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DĚTI Z TÁBORSKA V CHOUSTNÍKU
Vikariátní pouť Choustník
Farnost, škola a městys Choustník hostily v pondělí 20. května na 130 dětí z táborského vikariátu a CZŠ Orbis Pictus. V roce,
v němž nám papež František připomíná naši misijní zodpovědnost za svět kolem nás, bylo zvoleno jím opakované heslo
“Pokřtění a poslaní”. A hned na začátku je třeba zmínit, že díky
skvělému zázemí místního správce farnosti, otce Augustina,
proběhly jak dlouhodobější přípravy, tak samotný den pouti
ve velké pohodě a poklidu.
Ve velmi deštivém ránu se sjelo k choustnickému kostelu
několik autobusů i dodávek poutníčků z různých částí vikariátu Tábor, aby si s celebrantem mše sv. P. Petrem Dombkem,
omi na začátku mše zanotovali I love Jesus a společně přišli
na to, co nebo lépe kdo je nejlepším lékem na strach (pokud
chcete znát odpověď, zprávu o Duchu svatém najdete v mnoha čteních velikonočního období). Po krátké poradě týmu
i přes drobné mrholení přece jen vyrazily skupinky na pouť
po stanovištích v kostele, na faře, na autobusové zastávce,
školním hřišti, ale také především na zřícenině hradu Choustník, která byla velkým lákadlem. Tam na děti čekala sv. Anežka, jinde paní katechetka s vyprávěním o maminkách svatých
misionářů, jinde otec Michal se stanovištěm Jordán a další.
Pouť nebyla jen “dětská”, se svými malými farníky vyrazili
v hojném počtu jejich faráři, se školními třídami paní učitelky
a vychovatelky. A tak se tento den mohl stát také dnem vzájemného setkání, bytí spolu v jiné situaci než v kostele či ve školní třídě. To si snad poutníci, vedle nadšení z prožitého dne a putová-

ní, jako důležitý zážitek z pouti odnesli. Vedle milých domácích
úkolů jako ten od. Sv. Anežky: “obejmout svoji maminku a říct jí,
že ji mám rád”, které domů přinesly něco z radosti tohoto dne.
Zvláštní poděkování patří starostovi obce panu Janu Kubartovi
za vstřícnost a umožnění bezplatného vstupu na hrad. Dále paní
Faflíkové za její čas, který nám na hradě věnovala, a v neposlední
radě řediteli Základní školy panu Karlu Zvěřinovi za jeho bezprostřední ochotu nám pomoci s zpřístupněním zázemí školy. Chtěl
bych také touto cestou poděkovat všem farnicím za pohoštění,
které pro děti připravili.
S úctou P. Augustín Ján Grambal, O. Praem.

Děti z Táborska Choustníku

Orientační běh na Choustníku
Hustník nebo světlina, i s takto romantickými názvy se setkáte při pohledu do mapy, kterou jsme dostali 22.
června 2019 na 4. závodu Dětské ligy
Táborska v orientačním běhu.
Start byl na parkovišti u hradu, cíl nahoře na nádvoří hradu. Osmiletý Maxa
tentokrát zkusil běžet úplně sám - jen
on, mapa, čip a choustnické lesy. A dal
to! Než se maminka s mladším bráchou
a kamarády doplazila do cíle, tak Maxa
už šťastně pobíhal po hradě s balíčkem
odměn, který dostane v cíli každé dítě.
Někteří z nás se vydýchali, někteří
občerstvili a přišel čas vyhlašování nejlepších. Těchto závodů se účastní plno
dětí, větší část bývá z organizovaných
oddílů (lze poznat podle dresů), takže
přihlížíme a tleskáme šikovným holkám a klukům.
A najednou… Na druhém místě se
umístil Maxův kamarád! Paráda, říkám
si, kluk šikovná je to. Ale vzápětí se děsím chvíle, jak moc to Maxovi bude líto,
že on se neumístil.
Další překvapení: Vítězem v kategorii
do deseti let se stává… Neeeee…. Faaakt! Maxa Jakeš! Gratulace, zlatá medaile, diplom, ceny pro vítěze! Štěstí a úžas
v jeho očích. Pyšná maminka. :)
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Jak jsme se dostali k orientačnímu
běhu: Loni před koncem školního roku
přišli moji synové s nadšením domů.
Běhali totiž v leseee, podle mapy a podle fáborků, a měli takový kartičky jako
pípátka, když uviděli takovou jako kostku (rozuměj kontrolní stanoviště), tak si
tam pípli a běželi dál a pak na konci dostali papírek, kde byly časyyy, jak pípali
a za jak dlouho doběhli a mami… a ještě… a mami… Zahrnuli mě obrovským
množstvím informací, ale já vůbec nevěděla, o čem mluví.
Zasedla jsem tedy k internetu a dozvěděla jsem se, že se kluci zúčastnili
Kufrování pro školáky, které pořádal
sportovní klub OK Střelka z Tábora.
Našla jsem, že na Táborsku pořádá
i Dětskou ligu orientačního běhu, která
je určena všem dětem a mládeži, která
si chce pravidelně zaběhat orientační
běh anebo si tento zajímavý sport přijít vyzkoušet. V rámci dětské ligy je připravena fáborková trať pro děti s rodiči
a mladší děti, ti zkušenější závodníci běhají klasicky jen s pomocí mapy a buzoly.
Od té doby se snažíme vyrážet na jednotlivé závody, protože děti to opravdu
baví. Loni jsme stihli jen choustnický závod, ale letos jsme byli v Měšicích, v Chý-

nově, naposledy znovu na Choustníku
a těšíme se na podzimní pokračování ligy.
Ještě jste to nezkusili? Přijďte si zaběhat, určitě vás to bude bavit.
Na okraj: já moc neběhám, já jdu na procházku lesem a přede mnou běží děti. :)

Veronika Jakeš
Orientační běh (zkratka OB) je moderní
sportovní odvětví vytrvalostního charakteru,
při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají
kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném
pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu
mezi kontrolami si každý volí podle vlastní
úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného
popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje
tedy správná orientace a rychlý běh.
zdroj: http://detskaliga.obkta.cz/
1. „Víte co je kufrování?
Pro orientační běžce je to vyjádření bloudění v lese. Když nějaký orieňták řekne, že udělal
kufr, myslí tím, že udělal chybu nebo zabloudil.
„Kufrování pro školáky“ proběhlo v rámci
bezplatných orientačních závodů pořádaných pro základní školy. Závody pořádané pro
školy v Táboře – Měšicích, Choustníku a Chýnově probíhaly v lesích nedaleko škol. Žáci 1.
– 9. ročníků základních škol se tak mohli dovědět „co je orientační běh“, „jak se pracuje s mapou“ a jak nekufrovat. V rámci závodu tak žáci
mohli zažít dobrodružné hledání kontrolních
bodů podle mapy. Nejmenším dětem pak
na trati pomáhaly fáborky, které je provedly
bezpečně lesem od startu do cíle.“
zdroj: http://kufrovani.obkta.cz

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
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Policejní sloupek TRAKTORISTŮV KOUTEK – „Gagarin“ - Zetor UŘ I.
Zloději kradou i na hřbitovech
Bohužel i na tomto, pro mnohé velice pietním místě, platí prevence krádeží. Na hřbitovy si pachatelé kromě
běžných krádeží květin chodí zejména
pro části funerální architektury, mezi
níž patří sošky, části náhrobků a hrobek, kovové okrasné předměty, dveře
i mříže. Zkuste si odpovědět, zda byste dokázali v případě potřeby popsat
odcizené předměty. Můžete říci, že
podle vašeho popisu by dokázala policie nebo znalec odcizený předmět
identifikovat tak, aby vám mohl být
navrácen?

Dnes bych rád napsal o našem nejoblíbenějším traktoru, od kterého se odvodily další unifikované typové řady – UŘ II.
A UŘ III.
Na první unifikované řadě se začalo
pracovat v roce 1957, a to s typy 2011, 3011
a 4011. Jednalo se o 2, 3, 4 válcové motory,
kdy spousta dílů byla shodná a přiřazoval
se pouze počet válců. Sortiment této řady
byl doplněn o různé modifikace jako Zetor 3045 a 4045 s přední poháněnou nápravou, Zetor 3016 a 4016 v polopásové
verzi, Zetor 2023 určený pro vinice a Zetor 3017 pro horské oblasti. Výroba těchto strojů probíhala od roku 1960 do roku
1967. Poté proběhlo několik modernizací

až po šestou v roce 1986, která končila
typy 7711, 7745 a 7745 turbo.
První tyto Zetory, třicítky a čtyřicítky – majory přezdívané „Gagarin“, jezdí
v každé vesnici v České republice dodnes
a jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchost, ovladatelnost, spotřebu paliva,
levný servis a příznivý poměr – váha a výkon. Této oblíbenosti odpovídá také jejich
cena. Slušný traktor s doklady se na internetu pod 80.000 Kč těžko shání.
Na každoroční choustnické traktorpárty se těchto většinou modrých tahounů
sejde hned několik. Doufám, že i vy se
na ně 6. 7. 2019 přijdete podívat. Místo
srazu, čas a trasa jako každý rok!

DOPORUČENÍ:
- pořiďte celkový snímek hrobu, hrobky či objektu
- vyfotografujte každou část objektu,
zvlášť sošky, okrasné kování atd.
- poznamenejte si jejich rozměry
- pokud znáte, poznamenejte si autora
výzdoby či jeho identifikační značky
a případné vady materiálu
- fotografie s popisem si uložte na spolehlivé místo pro případné použití
Bc. Vodička Michal

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Reakce na článek z minulého čísla o srpnu 1968 v Předboři
Fotografie jsem pořídil 21. srpna 1968 odpoledne. Protože
jsem je nemohl najít, předal jsem panu starostovi pouze negativy.
V té době jsem pracoval v účtárně Jednotného zemědělského družstva Podhradí v Choustníku.
Na tento den si vzpomínám docela dobře. Přišel jsem z vojny na podzim 1967. Do práce se chodilo na sedmou hodinu.
S bratrem jsme vstávali „na doraz“ (chodil na autobus do Soběslavi před sedmou). Otec pracoval jako poštovní doručovatel a na poštu odcházel kolem půl šesté. Po šesté přišel domů
a spustil na nás, že si klidně spíme a že je válka (týkala by se
nás mobilizace v první vlně). My jsme mu říkali: „No, určitě je
válka.“ Až z rádia jsme se dověděli, co se děje.
Odpoledne jsme to v práci s kamarádem Honzou Kubartem
(bydlel v čp. 62) nemohli „vydržet“. Honza vzal motorku, já fotoaparát a jeli jsme do Předboře.
Kolony armád jezdily nepřetržitě až do večera od Pacova,
Černovic na Soběslav. Snažil jsem se fotografovat z úkrytu transportér je fotografován ze schodů kulturního domu, tank
vleže na náspu nad křižovatkou k Choustníku. Na prvním
snímku je vidět sovětský regulovčík - ten byl na křižovatce
k Choustníku. Ze snímků obou křižovatek je vidět úplně „přeoraná“ silnice od tanků a transportérů.
S pozdravem Jiří Vrzal
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Chtěl bych touto cestou panu Vrzalovi velmi poděkovat nejen
za celou redakci časopisu Z Podhradí, ale asi i za vás, naše čtenáře, protože jsme díky němu odhalili další kousek, možná už pozapomenuté, místní historie.
-rj-

ČINNOST SPOLKŮ – Fotbal v CHOUSTNÍKU

Fotbalový turnaj
v ŽELČI
Dne 15. 6. 2019 se v Želči odehrál
turnaj mladší fotbalové přípravky. Pro
naše choustnické benjamínky to bylo
první měření sil a rozhodně nezklamali.
Turnaj odehráli se ctí a obětavostí. Celkově skončili na 7. místě po zápasech
s Jistebnicí 0:3, Chýnovem 0:7, Malšicemi 3:0, Planou 1:3, Želčí 0:2, Větrovy 1:6
a Bechyní 0:5. V zápase o 7. místo jsme
opět porazili Malšice 3:1.
Tréninky fotbalové přípravky začnou
po měsíční pauze v prvním srpnovém
týdnu, a to v pondělí a v pátek vždy
od 17.00 na fotbalovém hřišti v Choustníku.
Jindřich Komárek

Choustnické naděje

ČINNOST SPOLKŮ – Stolní tenis v Choustníku

STOLNÍ TENISTÉ - sezóna 2018/2019
Po postupu z 1. místa okresního přeboru 1. třídy se tentokrát podařilo choustnickému „áčku“ po čtyřech výhrách a
dvou remízách získat předposlední pozici v přeboru regionálním. Bohužel do uzavírky tohoto čísla časopisu stále ještě
nevíme, zda toto umístění bude stačit na udržení, či zda naše
„áčko“ bude sestupovat.

Choustnické „béčko“ v této sezóně udělalo nejlepší výsledek ve své historii, a to 5. místo v okresním přeboru 2. třídy.
Kvůli nedostatku hráčů ale nebude tento tým příští sezónu
hrát. I z toho důvodu připomínám, že pravidelné tréninky
stolních tenistů jsou každou neděli od 16.00 v tělocvičně ZŠ.
Každý je vítán.
Radim Jindra
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ČINNOST SPOLKŮ – Stolní tenis v Choustníku

Regionální přebor – Tabulka soutěže po ukončení sezóny 2018/2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

So. Tábor A
Sudo. u Bechyně A
Soběslav C
VS Tábor D
Sudo. u Tábora A
Mezno A
Dražice A
MAS Sez. Ústí B
VS Tábor C
Ml. Vožice B
Choustník A
Radimovice A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20

20
14
14
11
11
12
10
8
7
6
4
1

1
3
1
3
3
0
3
5
5
1
2
1

1
5
7
8
8
10
9
9
10
15
15
20

945:536
820:709
865:610
747:748
797:735
846:651
771:748
747:792
739:781
641:892
625:895
523:966

275:121
224:172
247:149
201:195
212:184
230:166
207:189
194:202
190:206
143:253
141:255
112:284

63
53
51
47
47
46
45
43
41
35
31
25

Okresní přebor Tábor - 2. třída – Tabulka soutěže po ukončení sezóny 2018/2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
So. Tábor B
Ji. Bechyně C
Ml. Vožice C
Vlásenice A
Choustník B
Sudo. u Tábora C
VS Tábor F
Orlov B
MAS Sez. Ústí D
ZhořKlokot
VS Tábor G
Oldřichov A

U
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
21
20
16
16
11
10
10
6
4
4
3
0

R
0
0
1
1
2
4
3
3
3
2
2
1

P
1
2
5
5
9
8
9
13
15
16
17
21

Sety
981:456
935:497
797:564
851:618
775:689
744:689
718:716
612:817
536:882
604:857
594:824
439:977

Zápasy
296:100
284:112
239:157
245:151
214:182
211:185
199:197
159:237
128:268
150:246
152:244
99:297

Body
64
62
55
55
46
46
45
37
33
32
30
23

Stolní tenisté opět bojovali o velikonočního beránka
Jak už se stalo pravidelným zvykem, i letos se o neděli velikonoční uskutečnil jeden z největších turnajů ve stolním
tenise v rámci Jihočeského kraje, a to turnaj o velikonočního
beránka v Terezíně. Účast byla jako již tradičně vysoká, celkově dorazilo osmnáct hráčů ze všech koutů jižních Čech, ba
dokonce z Rakouska. A díky celkové výhře Josefa Jungvirta,
hráče hornorakouského Saxenu, se pro tentokrát velikonoční beránek stěhuje za hranice. Z místních hráčů se nejlépe
umístil Tomáš Kratochvíl z Choustníku, který obsadil celkové
4. místo.
Na závěr dovolte, abych poděkoval obcím Radenín, Choustník a Chrbonín za podporu, firmě OPEKO za sponzorské dary
a Mirku Touskovi, terezínským hasičům a SK Podhradí Choustník za organizaci turnaje.
-rj
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