ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
16. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
sluneční letní měsíce jsou za námi
a v tomto podzimním vydání našeho
zpravodaje můžeme bilancovat pracovní úspěchy po prvním roce od loňských voleb do zastupitelstva našich
obcí. Kalendářní rok sice ještě nekončí,
já osobně ho hodnotím jako relativně
klidný, vláda této země nám v něm nepřipravila žádné zásadní administrativní překážky jak v letech minulých (např.
GDPR, rušení matrik, EET apod.)
Trochu nás sužuje kůrovec, jehož výskyt je problémem celoevropským. Bohužel ani k tomuto problému se naše
vláda nepostavila čelem a nechává
veškerou tíhu na majitelích lesů. Naše
obec vlastní zhruba 55 hektarů lesa. Samozřejmě i v nich řádí kůrovec. Odbyt
na dřevo se shání velmi těžko a ekonomika tohoto podnikání je přímo na hraně prodělku. Naše lesy má na starosti
odborný hospodář pan Burian a zatím
se mu daří tento problém zvládat. Chci
připomenout, že naši občané mají možnost provádět po dohodě v lesích obce
samovýrobu dřeva, případně odkoupit
i dřevo vytěžené. Informace poskytnu
já nebo pan Burian.
Z kulturních akcí v letních a podzimních měsících bych rád vyzdvihl středověké slavnosti na hradě a svatováclavský fotbálek. Také musím pochválit
činnost nájemců hospůdky na hřišti,
kteří přes léto uspořádali několik posezení s hudbou a opékáním prasete.
Stavebních akcí nyní probíhá několik najednou. Zatím se zdá, že termíny
dokončení zvládneme do konce kalendářního roku. Propojení obecního vrtu
s vodárnou by mělo být ve chvíli, kdy

LISTOPAD 2019
čtete tyto řádky, hotové. Termín byl
do konce října 2019. Prodloužení vodovodního a plynového řádu od hasičárny
k Vápence je také hotovo, čeká se pouze
na kolaudaci. Zde si zažádalo o připojení pět zájemců. Hotovo je také prodloužení kanalizace v obci Kajetín. Zde jsme
také započali kompletní opravu komunikací včetně propustku nad rybníkem
a propustku na křižovatce u pana Kosa.
Termín dokončení je do konce listopadu a projekt je hrazen ze 70 % z fondu
MMR. Další dotační titul z fondu MMR
jsme získali na přestavbu tenisového
kurtu a běžecké dráhy (umělý povrch).
U tenisového kurtu dojde také ke změně rozměrů a využití. Bude zde pouze
jeden tenisový kurt, který bude mít
správné rozměry dle platných norem
a v druhé části bude betonová zeď ur-

čená pro trénink našich mladých tenistů. Neplánovaně také proběhla oprava
staré původní komunikace přes obec
Předboř od družstevního vepřína ke křižovatce u Jordáků. V tomto případě se
nám naskytla možnost získat levný materiál na opravu, takže jsme této příležitosti využili. Ve spodní části této cesty
byly umístěny panely, na které budou
přesunuty od KD kontejnery na tříděný
odpad, a to od 1. listopadu 2019. Organizačně se tohoto úkolu ujal pan Daniel
a dohlédl na průběh celé opravy.
Vzhledem k tomu, že toto je poslední
zpravodaj v tomto kalendářním roce,
dovolte mi, abych vám všem popřál veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Zároveň
si vás dovoluji pozvat na silvestrovský
výšlap do prostor choustnického hradu.
Jan Kubart, starosta

EXKURZE DO PIVOVARU
Obecní úřad v Choustníku
pořádá 26. listopadu 2019 zájezd
do pivovaru BERNARD HUMPOLEC.
Doprava a vstup do pivovaru zdarma.
Odjezd autobusu z Předboře
ve 12.15. hodin, z Choustníka ve 12.30 hodin.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě
v Choustníku do vyčerpání kapacity autobusu.
Přednost mají trvale hlášení obyvatelé
Choustníka, Kajetína a Předboře.
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Na Středověké slavnosti hradu CHOUSTNÍK
zavítalo na tisíc návštěvníků
Choustník - V sobotu 17. srpna hostil
hrad Choustník Středověké slavnosti.
I díky příznivému počasí zavítalo na zříceninu hradu na tisíc návštěvníků.

Podle místostarosty obce Choustník
Radima Jindry šlo o pátý ročník obnovených slavností. „Mám radost, když
vidím, že slavnosti splnily účel. Počasí

Rytíř Jan z Choustníka a jeho družina – velmi milým překvapením letošních středověkých slavností bylo, že se v rolích organizátorů objevila celá řada mladých tváří. Je tedy velmi pravděpodobné, že až jednou my „staří" odejdeme do hradního důchodu, tak se snad najde dostatek
našich „mladších" náhradníků.

nám přeje, lidé si to užívají, co víc si
přát,“ vyjádřil se. Speciálně poděkoval
obyvatelům obce, kteří se na přípravě
akce podíleli. „Dík patří sboru dobrovolných hasičů a dalším dobrovolníkům, bez nichž by se slavnosti neobešly,“ dodal.
Velkému zájmu publika se těšil sokolník Procházka, který sem přijel ukázat
své sovy a dravce, mezi nimiž nechyběl ani drobný kulíšek nebo majestátní
orel, který v návštěvnících vzbuzoval
náležitý respekt. Malému návštěvníkovi
Jiřímu se líbily ukázky sov. „Nejlepší byl
kulíšek, toho jsem si i pohladil,“ řekl.
Premiérově na slavnostech vystoupila skupina Bohemian Bards. „Jde o středověkou hudbu v novém hávu,“ zmínil
Radim Jindra.
Na programu nechyběli ani Táborští
střelci a kovář Ondra. Večer potom patřil ohňové show a hudebnímu vystoupení skupiny Flying Parties.
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/
zpravy_region/stredoveke-slavnosti-se-na-choustniku-odehraly-uz-popate-20190819.html
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-na-stredoveke-slavnosti-hradu-choustnik-zavitalo-na-tisic-navstevniku-20190818.html

STŘÍPKY

POLICEJNÍ SLOUPEK

Z PŘEDBOŘE

Za uplynulá léta jsem se pokusil vám předat pár dobře míněných rad, jak se
zařídit v tomto pro mnohé hektickém a nebezpečném světě. Vyčerpal jsem
snad všechna témata, s nimiž se můžete v životě setkat. Opakování je ale
matka moudrosti, a tak vám znovu připomenu, že je potřebné dbát opatrnosti
ve vztahu k vašemu majetku, neboť stále se plní policejní svodky případy,
v nichž jsou poškozeni zejména starší lidé, a to zejména dík své důvěřivosti.

V průběhu měsíce října byly dokončeny práce na částečném zateplení
objektu na návsi ,,BOUDA“. Došlo
zde k úpravě zábradlí a umístění
průhledných plachet na terase.
Dne 29. 11. 2019 od 19 hodin se bude
konat na návsi před kapličkou již
tradiční adventní koncert s rozsvěcením vánočního stromku. K poslechu bude hrát KLASIK TRIO jako loni.
Tímto jsou všichni srdečně zváni.

A PROTO:
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i když v domě či bytě bydlí pouze žena či muž, je vhodné na schránku nebo
na zvonek napsat příjmení v množném čísle.
nikdy k sobě domů nepouštějte osoby, které neznáte, ať vám tvrdí, co chtějí.
Můj dům můj hrad.
před nikým a nikde se nechlubte, co máte doma cenného, kolik doma máte
peněz a už vůbec ne, kde je máte uloženy. Nevíte, kdo vás poslouchá.
není vhodné mít doma větší hotovost peněz. Je lepší peníze uložit na bankovní
účet.
pořiďte si snímky cenných věcí, popřípadě snímky jejich výrobních čísel
nenechte se zlákat lidmi nabízejícími různé věci, které jste doposud
nepotřebovali. Věřte, že se bez nich obejdete i nadále.
nenechte se zlákat líbivými hesly typu: „Půjčíme Vám snadno a rychle“,
„Nabízíme bezúročné půjčky pro seniory!“apod. Pamatujte, že nic není
zadarmo.
pečlivě zvažujte jakékoli poskytnutí svých osobních údajů
nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce
Bc. Vodička Michal
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BABETTY 2019

20. 7. 2019 se opět konal již 3. ročník
BABETTO PÁRTY. Úkol zněl jasně. Naleštit své stroje, pohledat povinnou
výbavu, hodit se do gala a vyrazit
do boje. Naší malebnou vesničkou se
rozezněl zvuk motorů a vůně benzínu.
Účast byla hojná a zas se oproti loňsku
zvýšila. Celkový počet bojovníků se vyšplhal téměř na stovku. Registrace se
konala mezi 12. a 13. hodinou. Zápisné
bylo 100,- Kč. Porota bodově ohodnotila stav našeho motocyklu a zkontrolovala povinnou výbavu. Tzn. helmu,
pumpičku, lékárničku a povinné ručení. Po registraci následovala již tradiční
spanilá jízda, která vedla přes Chrbonín, občerstvovací zastávku v hospodě
na hřišti v Choustníku, Předboř, Tříkla-

sovice, Psárov, Mlýny a zpátky do Vlčevse. Pak už každý mohl předvést své
dovednosti při jízdě zručnosti nebo
při rychlostní zkoušce. Každý si mohl
vybrat, co chce překonat dříve. Vše
probíhalo současně. Při jízdě zručnosti
jsme museli zdolat jak slalom, tak překlápěcí lávku i sejmutí předmětu, který
visel v brance, a my se jí nesměli ničím
dotknout. Rychlostní zkouška probíhala opravdu rychlostí blesku, nikdo
se nenechal zahanbit a každý spěchal,
co mu odvaha a stroj dovolily. Bylo postaráno i o bezpečnost. Roli sličné záchranářky zastala dcera Jirky Sedláka,
čerstvá absolventka lékařské fakulty,
takže jsme všichni byli v těch nejlepších rukou. Naštěstí jsme její služby vy-

užili jen jednou a to, když Milan Kos ze
Mlyn divoce krouhnul zatáčku a svou
milovanou Babetu položil na zem. Odneslo to pouze jeho odřené koleno,
které bylo odborně ošetřeno. No a pak
už přišel čas pro naši nekompromisní
porotu, která musela pečlivě a hlavně
neomylně sečíst všechny nasbírané
body. Napjatí závodníci si čekání krátili u konzumace grilovaných klobás
a u pečeného čuníka. Vyhlašování výsledků se zodpovědně ujal Tomáš Bušek. Z 16 závodnic obsadila 3. místo
Kristýna Čechová, 2. místo Helena Horová a 1. místo Kateřina Fafílková. Ze 75
závodníků získal 3. místo Olda Šimeček, 2. místo Fanda Havel ml. a 1. místo
obsadil Václav Hora ml. Babetám Zdar!

Hasiči cvičili záchranu zraněné osoby na hradě
CHOUSTNÍK - Profesionální hasiči zachraňovali v rámci prověřovacího cvičení
zraněnou turistku z vrcholu vyhlídkové věže na zřícenině hradu Choustník.
Hlášení události z tísňové linky informovalo o zraněné osobě ve věži, tuto
zprávu přijalo operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v pondělí 26. srpna dopoledne. Operační důstojníci podle tiskové
mluvčí Venduly Matějů zprávu okamžitě předali také zdravotnické záchranné
službě a policii a zároveň na Choustník
vyslali jednotku profesionálních hasičů
ze stanice Tábor.
Hasičská technika se však nedostane až přímo do hradu. „Hasiči museli
zaparkovat u hradu a dál pokračovat
včetně nezbytného zdravotnického
a lezeckého vybavení pěšky. Přes nádvoří hradu se dostali až na horní plo-

šinu věže, kam spadla z ochozu turistka.
Pádem utrpěla poranění dolních končetin s podezřením na poranění páteře.
Následně zkolabovala a další z turistů
u ní zahájil resuscitaci,“ popsala připravenou situaci.
Do tohoto okamžiku však nikdo ze
zasahujících hasičů netušil, že se jedná o cvičení. „Šlo o cvičení prověřovací, kdy nikdo dopředu neví, že nejede
k reálnému zásahu,“ upřesnila Vendula
Matějů.
Cvičení pokračovalo tak, že velitel
zásahu ve spolupráci se zdravotníkem
družstva určil činnost jednotlivých příslušníků, a to především v pokračování
resuscitace, a nařídil dopravit na místo

automatický externí defibrilátor. „Přístroj vyhodnotil situaci a nedoporučil
výboj – příslušníci tedy museli pokračovat v resuscitaci. Na nácvik resuscitace
hasiči použili jako cvičební pomůcku
„ambumana“ a také cvičný defibrilátor,“
doplnila další fakta.
Následně „zraněné“ figurantce zafixovali nohy do vakuové dlahy a celou ji
zafixovali do transportní vany. Po úzkém
a strmém schodišti ji tak transportovali z věže dolů. „Táborští hasiči skvěle
zvládnutým cvičením prokázali vysokou
úroveň odborných znalostí a dovedností na jedné straně a výbornou fyzickou
kondici na straně druhé,“ zhodnotila výsledky cvičení Vendula Matějů.
Autor: Lenka Pospíšilová
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-cvicili-zachranu-zranene-osoby-na-hrade-20190829.html
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SVATOVÁCLAVSKÝ
rodinný fotbálek
V sobotu 28. září se v Choustníku z ničeho nic objevil fotbalový míč. Vzhledem k tomu, že to bylo na fotbalovém hřišti, se
není čemu divit, ale on byl trochu větší. V průměru měřil skoro
deset metrů. Nešlo o žádné UFO, jak by si mohli někteří myslet.
Ve skutečnosti šlo o skákací hrad. On se nám totiž zase sešel rok
s rokem a obecní úřad zorganizoval již tradiční svatováclavský
rodinný fotbálek.
Akci, která nás zas tak moc nestojí, protože veškeré atrakce,
jako třeba nafukovací fotbalové hřiště, již zmiňovaný skákací
hrad, malá aréna, elektrická koloběžka, sagway a několik dalších
kousků, nám byly zdarma zapůjčeny společností E-on. Stačilo
jen zajistit občerstvení, hudbu a krásné počasí.

Dá se říci, že příroda nás má ráda. Vypršelo se den předem a sluníčko občas
vystrčilo své paprsky z mráčků. Jediným, co trochu trápilo pořadatele, byla
nízká účast. Dá se říci, že letos přišlo
na hřiště o třetinu méně lidí než v loňském roce. Škoda. Ale to neznamená, že
by se všichni přítomní nebavili. Naopak.
Fotbalová aréna byla stále zaplněná ať
už dětmi či dospělými. V udírně hospody se připravovaly špekáčky a areálem
zněla jedna písnička za druhou. Malé
děti zaplnily skákací hrad a rodiče je
nemohli dostat ven během celého odpoledne.
Snad se líbilo a snad přijdou příští rok
i ti ostatní. Pořadatelé by si přáli, aby se
jednou uskutečnil opravdový rodinný
fotbálek, při kterém by hrály rodinné
týmy proti sobě, tedy rodiče společně
s dětmi. Mohla by to být legrace a také
zážitek. Tak snad na přes rok.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Přírodní rezervace Choustník
Východně od spojnice Tábora a Soběslavi pozvolna začíná kopcovitá krajina Českomoravské vrchoviny. Jejími
nejvýraznějšími kótami ležícími na území okresu Tábor jsou od severu Blaník
(u Radenína, 659 m n. m.), Choustník
(689 m n. m.) a Budislavská hora (559 m
n. m.). Zajímavým geologickým útvarem je křemenný val táhnoucí se podél silnice z Choustníka do Mlýnů. Jde
o pozůstatek křemenné žíly, která vyplnila puklinu zemské kůry a postupně
se vypreparovala nad úroveň terénu.
V Mlýnech samotných (blízko kostela)
stojí za zhlédnutí památná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodem kmene
550 cm. U silnice z Budislavi do Hlavňova
lze obdivovat památný dub letní (Quercus robur, obvod kmene 480 cm), z dálky
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je viditelná bříza bělokorá (Betula pendula) v poli na kopci nad Radenínem.
Turisticky nejnavštěvovanější je bezesporu vrch Choustník, který se nachází
v blízkosti stejnojmenné obce, asi 15 km
jihovýchodně od Tábora. Hlavním zdejším magnetem pro návštěvníky je zřícenina středověkého hradu založeného
ve 13. století a výhled z jedné ze dvou
hradních věží. Neméně cenná a zajímavá je však také příroda ve vrcholové části hory, která byla už v roce 1926
vyhlášena chráněným územím. Dnešní
přírodní rezervace se rozkládá na ploše 9,9 ha a zahrnuje převážně přirozené lesy v okolí hradu a sousední skalní
hradby.
V přírodní rezervaci je zakázán sběr
rostlin, odchyt živočichů a jakékoli další

ničení živé i neživé přírody. Povoleno tu
není také táboření, nocování a rozdělávání ohně. Horolezectví lze provozovat
pouze na základě povolení příslušného
orgánu ochrany přírody. Při návštěvě
chráněného území minimalizujte sešlapávání vegetace, chovejte se tiše
a neodhazujte tu žádné odpadky. Nedodržení ochranných podmínek je postihováno podle zákona č. 114/1992 Sb.
RNDr. Daniel Abazid
Dovolte, abych touto cestou poděkoval
RNDr. Danielu Abazidovi, řediteli Blatského
muzea v Soběslavi, díky němuž budeme
moci v dalších číslech našeho časopisu postupně uveřejňovat články týkající se přírodní rezervace Choustník. A na co se můžete
těšit? Postupně to budou články na téma
geologická stavba a skalní reliéf, rostliny,
houby a živočichové.
Vaše redakce

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Ještě jednou srpen ´68
v PŘEDBOŘI
Na ten den si pamatuji, jako by to bylo nedávno.
Bylo mi tenkrát 9 let, žně byly v plném proudu a my děti
jsme chodily za rodiči na pole. Pomáhaly jsme snášet balíky
slámy na hromady, aby se potom lépe nakládaly.
To dopoledne jsme byli na poli od kapličky k pionýráku.
Najednou byl slyšet hrozný rachot a někdo řekl, že Karel
Krámů zase túruje motorku. Ale nebyla to pravda. Od mlýnských lesů se objevily tanky. Nikdo nevěděl, co se děje. Bylo
to nějak před polednem, protože za chvíli jsme šli domů
na oběd. V rádiu i v televizi hrála ponurá hudba a hlasatelé
nabádali ke klidu a rozvaze.

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

A teď se dostávám k tomu hlavnímu.
Na fotografii „křižovatka u Svobodů“ směr Soběslav –
Choustník je vidět tank, regulovčík a paní s kolem. V té
paní jsem poznala svou maminku paní Marii Kabešovou.
H. T.

Obecní úřad Choustník
všechny srdečně zve

v úterý 31.12. 2019 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

Malé povídání ředitele školy
po začátku školního roku
Prázdniny, a vlastně i celé léto, uběhly
jako voda v potoce a už je tu opět začátek
nového školního roku. Zatímco paní učitelky a žáci si užívali dnů volna, ve škole
a školce, stejně jako minulé prázdniny,
se pilně pracovalo. Provozní zaměstnanci asi ze mne nebyli nadšeni, když jsem
jim oznámil, že se zase bude něco bourat, že bude někde trošku prachu a že se
vše stihne včas, a oni budou mít spoustu času na úklid a přípravu školy na další
rok. A jak to nakonec dopadlo? Ve třech
třídách byla kompletně provedena elektrická instalace včetně datových rozvodů,
nainstalováno nové moderní osvětlení
a samozřejmě vymalováno. Na chodbách školy byly vyměněny soklové dlaždice a provedena malba linkrusty. Jídelna
školy byla vymalována, byl tu instalován
nerezový výdejní stůl pro obědy a zmodernizováno výdejové a odkládací okénko vývařovny. V mateřské škole po nálezu

závady hygienické inspekce byla otočena
světelná tělesa o 90 stupňů do správného
stavu, to je rovnoběžně s okny. Budeme
doufat, že v dohledné době nebude zase
správný směr kolmo na okna jako dříve.
Prostory byly též vymalovány. Nakonec
se všechny práce stihly v termínech a bylo
dost času na úklid.
Je fajn, že se obec jako zřizovatel k těmto stavebním aktivitám staví příkladně jak
po stránce finanční, tak i k výběru slušných firem, se kterými zatím nebyl větší
problém s kvalitou i termíny dokončení.
V novém prostředí se všichni cítí lépe. Děti
na to většinou neříkají nic, ale věřím, že pokud budou pracovat a žít v harmonickém
a hezkém prostředí, odnesou si toto dále
do života a naše země bude vzkvétat.
Nový školní rok jsme zahájili se 140
žáky ve škole a 35 žáky ve školce. Do 1.
třídy nastoupilo 18 dětí. Učitelský sbor
je plně kvalifikovaný a omlazený. Je to

příjemné zjištění, zvláště když vím, že
na některých velkých, tzv. prestižních
školách v okolí, tyto lidi nemají. Ještě
nám chybí 13 dětí, aby škola přestala být
podlimitní a obec nemusela na tyto chybějící děti finančně přispívat (magické
číslo je 153 žáků ve škole). Mám nějaké
nápady, jak toho docílit. Ale uvidíme, čas
ukáže. Pravdou je, že počet dětí ve školce zatím není příliš optimistický.
Na závěr mého povídání se chci ještě
jednou vrátit k zahradní slavnosti, která
proběhla v červnu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci
podíleli: muzikantům, panu Kostrounovi
z Kloužovic a jeho kobylkám, které absolvovaly cestu sem a domů a neúnavně
vozily děti kolem školy, všem z dramatického kroužku za herecké výkony (slibuji, že příští divadlo již bude ozvučeno),
dětem, učitelům a všem ostatním, kteří
nám pomáhali při samotné akci či při její
přípravě. Poděkování patří i firmám Opeko Choustník a Pekárna Štěchovi, které
nám každoročně poskytují dárky pro
děti k jejich svátku.
Karel Zvěřina, ředitel školy

ČINNOST SPOLKŮ – Choustnické fotbalové naděje
TJ Spartak Choustník v letošní sezóně přihlásila družstvo
dětí do okresního přeboru Tábor. Po prvních pěti odehraných
utkání musíme sebekriticky přiznat, že před sebou máme
ještě hodně práce. Prozatím se nám nepodařilo vyhrát žádný
zápas, někdy to vypadá, že se hraje jen na jednu branku, na tu
naší. Choustničtí malí fotbalisté nemají tolik zkušeností jako
jejich vrstevníci, kteří hrají už několikátou sezónu. Co ale mají
je chuť hrát, poprat se o výsledek, nedat svoji kůži zadarmo.

A výsledky určitě přijdou, jen vydržet. Dobrou zprávou také
je, že se ke stávajícím dětem přidávají další, že zájem o fotbal
u nás mezi dětmi roste.
A tak pokud nemáš žádný jiný plán na páteční podvečer, vypni mobil a přijď mezi nás. Trénujeme za každého
počasí každý pátek od 17.00 na fotbalovém hřišti za školou. V případě deště máme k dispozici tělocvičnu. Vše je
zadarmo.
Jindřich Komárek
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ČINNOST SPOLKŮ – SDH Choustník – sezóna 2019
Letošní sezónu bych za nás, mladé
hasiče, prohlásila za velmi vydařenou.
Ano, stále se nemůžeme rovnat s nejlepšími týmy na THL (Táborská hasičská liga), ale domnívám se, že jsme
na nejlepší cestě. Letošní sezónu jsme
zahájili Okrskovou soutěží v Krtově 4.
května. Soutěže se zúčastnil tým žen,
ale také tým mužů. Ženy se umístily
na 2. místě s časem 24:35 a muži
měli neplatný pokus.
Po zbytek sezóny jsme se účastnili mnoha soutěží zařazených do THL
a PLPÚ (Pelhřimovská liga v požárním
útoku), kde naše ženy obsadily v celkovém hodnocení 5. místo. Zúčastnili
jsme se také mnoha pohárových soutěží, které se konaly v okolních vesnicích. Jmenujme například soutěž
v Rybově Lhotě nebo v Komárově.
Za celou sezónu naše ženy přivezly
ze soutěží čtyři zlaté poháry a jeden
stříbrný. Muži přivezli jeden zlatý
pohár.
Naše nejlepší časy padaly na soutěžích ve Žďáru, kde muži zaběhli
čas na 3B 19:58, čímž překonali svůj starší rekord. Na 2B v Rynárci s časem 17:03. V Krátošicích
na noční soutěži naopak ženy
zabodovaly s časem 19:05.
Sezóna nám sice skončila, ale my se
budeme snažit přes zimu trénovat,
abychom příští rok ukázali to nejlepší,
co v nás je a dostali jsme jméno naší
obce na co nejvyšší pozice. A náš cíl je
pokračovat co nejdéle v tomto sportu
a uděláme pro to vše, co bude v našich silách.
Za SDH Choustník
Aneta Dvořáková
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Náklad: 350 ks

