ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
19. + 20. JARNÍ DVOJČÍSLO
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání zpravodaje z listopadu 2020 se omezení pro občany z důvodu
pandemie vůbec nezmírnila, ba naopak
vláda ještě přitvrdila. Těžko to komentovat nebo kritizovat. Situace se dá stěží
odhadnout a častá výměna ministrů to
očividně také nezachrání. Nechtěl bych
být v jejich kůži. My tady na obci máme
ale i jiné starosti.
Finance obce v minulém roce nakonec
nedopadly tak špatně, jak jsme díky koronaviru předpokládali. Ovšem schodek 15
– 20 % oproti roku 2019 se naplnil formou
zdražování především stavebních prací. Od státu jsme dostali přibližně stejné
peníze, možná nepatrně méně. Omezením některých výdajů se nám podařilo
do letošního roku vstoupit zhruba se zůstatkem šesti miliónu korun. Tato částka
nám pomůže při realizaci stavebních prací z dotačních titulů. Bohužel očekáváme

KVĚTEN 2021

ještě razantnější zdražování, takže tento
rok uděláme za více peněz méně práce.
Tak to prostě bohužel je. Od vlády žádnou
budoucí prognózu nemáme, obce jsou
hozeny do vody, aby plavaly samy.
Kulturní akce, které jsou nařízením vlády
zakázány, jsme museli oželet. Snad bude
léto lepší. Když k tomu budou podmínky,
uvažujeme o přesunutí termínu „pálení čarodějnic“ na nějakou pozdější dobu jako
v loňském roce. Také náš zpravodaj, jak sami
vidíte, je oproti minulým létům ochuzen
o svou významnou kulturní část. Středověké slavnosti na hradě zřejmě také nebudou, v dlouhodobém předstihu naplánovat
smlouvy s účinkujícími je za této situace velmi riskantní podnik. Nedočkavě očekáváme
otevření hradů a zámků. V minulém roce
jsme na našem hradu zaznamenali rekordní počet návštěvníků, což se velmi pozitivně
projevilo na finančním výnosu z této hospodářské činnosti. Tyto peníze používáme
zpětně na opravy a vylepšování v celém are-

álu hradu. V minulém roce byla dokončena
oprava pražců a zábradlí mostu k hlavní
věži, výstupní budky na věži, kovaných mříží
v prostupech zdí a pěti odvodňovacích žlabů na přístupové komunikaci k hradu.
V tomto roce, kdy zima trochu více zlobila, obec vlastní komunální technikou
zajistila prohrnování a posyp místních
komunikací všech tří místních částí. Prořez stromů už je také hotov a v hradu včetně jeho okolí jsme po domluvě s Krajskou
agenturou pro ochranu přírody a krajiny
ČB odstranili veškeré náletové dřeviny.
Z dotačních akcí se v letošním roce
uskuteční odbahnění rybníku Voborný
a návesního rybníku v Kajetíně, realizace
dětských hřišť u školky a tenisového kurtu
a zpevnění plochy a oplocení na sběrném
místě s dodávkou technického vybavení.
Přeji vám v tomto roce rychlé ukončení
pandemie, rozvolnění všech zákazů a co
nejrychlejší návrat k normálnímu životu.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Z jednání zastupitelstva obce
■ ZO vzalo na vědomí výsledek hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
technologického vybavení sběrného místa“, rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka technologického vybavení sběrného místa“, uchazeči
AGROZET České Budějovice, a.s. (IČ: 28113128) a schvaluje
smlouvu o dílo výše ceny: 915 000 Kč bez DPH s uchazečem
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka
technologického vybavení sběrného místa“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítězným zhotovitelem
■ ZO vzalo na vědomí výsledek hodnocení nabídek,
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na staveb-

ní práce „Výstavba zpevněných ploch a přístřešku
na kontejnery“, rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba zpevněných
ploch a přístřešku na kontejnery“ uchazeči Jiří Fábera
(IČ: 60845571) a schvaluje smlouvu o dílo výše ceny:
2 083 735 Kč bez DPH s uchazečem veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Výstavba zpevněných ploch a přístřešku na kontejnery“ – Jiří Fábera
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězným zhotovitelem
■ ZO vzalo na vědomí výsledek hodnocení nabídek,
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
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práce „Oprava a odbahnění vodní nádrže Návesní rybník na p. č. 23 k. ú. Kajetín“, rozhodlo o zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava a odbahnění
vodní nádrže Návesní rybník na p.č. 23 k. ú. Kajetín““
uchazeči Š+H Bohunice s.r.o., Temelín 3 (IČ: 45022313)
a schvaluje smlouvu o dílo za cenu 2 826 093,10 Kč bez
DPH, cena včetně DPH 3 419 572,64 Kč s uchazečem
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava a odbahnění vodní nádrže Návesní rybník na p.č. 23 k. ú.
Kajetín“– a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
s vítězným zhotovitelem

■ ZO projednalo a schválilo nákup pozemků 644/7 o výměře 2351 m2 a 644/37 o výměře 2649 m2 v k. ú. Choustník za dohodnutou cenu 1 650 000 Kč, náklady spojené
s prodejem hradí obec, dále projednalo a schválilo kupní
smlouvu a pověřilo starostu jejím podpisem
■ ZO projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod
a současně i samotný bezúplatný převod pozemku p.
p.č. 978/31 v k.ú. Předboř u Choustníku o výměře 403 m2
z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
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TRAKTORISTŮV KOUTEK

V dnešním vydání bych rád popsal předchůdce traktorů,
tzv. stabilní motory. S nástupem průmyslové revoluce došlo
i na zemědělce, kteří si chtěli ulehčit svojí celodenní dřinu.
Nejprve se jednalo o motory parní, především lokomobily.
Byly to velmi drahé stroje, které si zdaleka nemohl dovolit každý sedlák, navíc byla složitá i jejich údržba a rozběh. Postupně
je vytlačily motory spalovací, většinou petrolejové, benzinové,
naftové i lihové. Někteří výrobci, hlavně američtí, používali
kombinaci více druhů paliva. Například značka IHC používala
rozběh na benzín, po zahřátí se přepínalo na petrolej a do nasávané směsi se ještě přimíchávala voda z důvodu ušetření paliva. Nikdy jsem tento zvláštní motor neviděl v chodu.
Já osobně vlastním benzínovo-petrolejový motor značky
Ignác Lorenz Kroměříž. Na výstavě motorů v Hradci Králové
s názvem „Nábřeží paromilů“ jsem tento unikát vyzkoušel
přepnout na petrolej. Chod motoru se zklidnil na poslech
a z výfuku se linul zápach hřbitovních kahánků. Pro „veteránistu“ krása! Výkonové rozpětí 03HP do 15 HP.
Nejvíce se vyráběly čtyřdobé jednoválce opatřené těžkými
setrvačníky pro zajištění pravidelného chodu. K největšímu rozšíření těchto strojů v Česku došlo v meziválečném období, kdy
je zde vyrábělo asi 80 továren. Tyto motory nahrazovaly hojně
používané žentoury (pohon zajišťovalo dobytče chodící v kruhu
spojené s ojí k převodovému kolu), které poháněly cirkulárky,
šroťáky, řezačky, mlátičky apod. Někdy se též tyto motory montovaly na podvozek a sloužily jako traktory. Na loňské traktorpárty v Předboři byl k vidění motor Slavia diesel (viz foto), který
předváděl pan Karel Šonka ze Soběslavi.
Jan Kubart

PŘEDBOŘ 2020

Milí čtenáři tohoto občasníku,
chtěli bychom se tímto článkem vrátit do roku 2020 a shrnout některé události
v naší obci Předboř. Vzhledem ke covidové situaci jich nebylo mnoho, proběhl tradiční masopust, pálení čarodějnic jen v kruhu přátel, ale co si myslíme, že se podařilo, bylo červnové sousedské posezení na návsi. Sešlo se okolo osmdesáti většinou trvale žijících spoluobčanů a víkendových chalupářů. Připravili jsme pečené
masíčko na ohni, děvčata napekla něco sladkého ke kávě, piva bylo dost a nechyběl ani hudební doprovod kamarádů harmonikářů. Podle reakce starších obyvatel
prý tak povedenou sešlost Předboř nepamatuje. Mnozí z nás šli spát až s prvními
slunečními paprsky. Ještě jedno setkání jsme zopakovali v září. Pak bohužel opět
veškeré veřejné akce utnula pandemie, takže poslední, co stojí za zmínku, bylo
s malými obtížemi proběhnuvší rozsvícení vánočního stromu u kapličky. Přejme si
všichni lepší časy a snad letos opět bude moci proběhnout posezení, ze kterého
by se v budoucnu mohla stát hezká tradice.
Za SDH Předboř M. S.
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Kam se poděly stromy?
Zhruba před rokem se zabýval tým našich pozorovatelů velkým problémem, kterým bylo rapidní mizení sněhu. Po dlouhém
bádání a sledování krajiny zjistil, že tento jev způsobuje nový živočišný druh, který byl nazván odpadkouši.
Při svém monitorování a častých vycházkách do přírody si v posledních týdnech povšimli ti samí pozorovatelé, že v krajině
začínají ve velkém mizet stromy. Všichni víme, že mají velký ekologický, kulturní a estetický význam pro celou planetu. Tento
jev přisuzovali nedostatku vláhy a tím způsobenému usychání stromů. Ale při podrobnějším zkoumání byli opět překvapeni
svým zjištěním.

Některé původní druhy odpadkoušů totiž zmutovaly a začaly cizopasit na stromech. Dopad jejich řádění na krajinu začíná
být vidět čím dál tím víc. Pokud se ptáte, kde se tito predátoři berou, odpověď je velmi jednoduchá a každý ji zná. Do té nevinné a krásné přírody je vypustil člověk sám. Ano, možná že zrovna VY. Věřte, že jste je už mnohokrát viděli a dost možná
je i trousíte po okolí. Zamoření přírody odpadkouši začíná být velkým problémem, s kterým je třeba začít bojovat. Poznejte
nové druhy, jejich životní cyklus, další zajímavosti, a především nám pomozte s jejich vymýcením, aby v našem okolí žili jen ti
živočichové, kteří sem opravdu patří.

Nedopalek smrdutý

Čeleď: odpadkoušovití
Genetický původ: cigareta tabáková
Rozmnožování v přírodě:
odhazováním
Výskyt: hojný všude, zvýšený v čekacích a odpočinkových lokalitách
Dožívá se: 15 let

(Vajdlus foetidus)

Popis:
Malý (max. 2 cm), válcovitý, hnědožlutý až oranžový, ojediněle bílý. Vrozené
žhářské pudy. Nedopalek vydává charakteristický puch, a to jak ve stavu žhavosti ve formě kouře, tak ve vychladlém či
zvlhčeném rozpoložení. Všechny pachové
stopy jsou snadno poznatelné, avšak těžko popsatelné. Aktivity típlého nedopalku
jsou výhradně povalečské. Nezničitelný
pouhým zašlápnutím.

Škodlivost
Prokazatelně škodlivý ve všech vývojových stádiích. Matky nedopalků sice výrazně
ovlivňují stav státní kasy (spotřební daň, DPH), ale samotný nedopalek je extrémně nebezpečný právě pro stromy. Pokud se dostane do lesa, může způsobit i katastrofu. Svými
žahavými buňkami napadá nejprve kůru a později zlikviduje celý strom. Vydatnost je
obrovská, jelikož jediný exemplář dokáže zlikvidovat celý les. Vzhledem k prokazatelné
škodlivosti jde o druh bez dobrých vyhlídek.
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Plechovkovice
nápojová
(Ampulla metallicus)

Čeleď: odpadkoušovití
Genetický původ: symbiotický živočich nápojovitých organismů, chrání jejich roztékající se těla; rodí
se v okamžiku záhuby vnitřního nápojníka odletem
mimo odpadkové hnízdiště
Výskyt: hojný, skupinový i samotářský, zejména
v okolí komunikací pro pěší
Dožívá se: přibližně 15 let

Popis:
Menší tužší tvor válcového tvaru pozorovaný v nespočtu
barevných variací. S věkem hnědne do rezava. Má charakteristický otvor v hlavové části.

Škodlivost
V přírodě se projevuje převážně estetickou záškodnou činností. Je lehce nebezpečný i zdravotně. Šlápneme-li na něj, vydá charakteristický nervy drásající zvuk.
Navíc může člověka v nevhodné (páskové) obuvi i zvíře řezavě kousnout. V lese
může škodit díky svým kusadlům skrytým v kruhových ústech. Zavrtá se a napadá kořeny stromů. Ty uhnijí a strom padá k zemi. Živí se pouze kmeny a větve
nechává na místě, proto místa napadená tímto škůdcem určitě poznáte. Po sběru však může být recyklován. Úplné vyhubení plechovkovic nelze očekávat v blízkém horizontu. Důvodem je jejich původní velmi praktická symbiotická vazba
na nápojníky. Pozor na kousance, usídlený hmyz apod. Nikdy nic nedopíjejte.

 Díky citlivým a přesným přístrojům se povedlo týmu našich pozorovatelů objevit velmi
zvláštního jedince z čeledi odpadkoušovitých.
Čeleď: odpadkoušovití
Genetický původ: čistě přírodní
Výskyt: domestikovaný, hojně využívaný v lidských
obydlích, ve zdivočelé formě pouze v hlubokých lesích, na okraje vychází jen v houbařské sezóně
Dožívá se: nezjištěno

Košíkovec proutkový

Popis:
Velikostně rozmanitý. Několik vývojových stádií –
ošatkovité, košíkovité, nůšovité. Při velkém zatěžování domestikovaných exemplářů hrozí zdivočení
a vzdor. Na okrajích těla jeden či dva sluchové aparáty. Nižší vývojová stádia i bez. Vybaven obranným
systémem drápků. Hydratací zmenšuje svůj objem
a jeho povrch je vrásčitý

(Vrbica prutus)

Škodlivost
Oplývá vzhledem ke své velikosti nadměrnou silou, kterou využívá k lámání stromů. Nejčastěji cizopasí na smrku, ale nepohrdne ani jedlí či borovicí. Uchytí se na větvích a silou rozštípne kmen ve spodní části. Proto
také patří tito odpadkouši do skupiny třískovitých. Praktické využití v lidských obydlích je natolik významné, že jejich likvidace nepřichází v úvahu.
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 Uvedené fotografie byly pořízeny během
obchůzky po okružní kolem našeho hradu.

Z HISTORIE CHOUSTNICKA
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Planetka (7403) CHOUSTNÍK
Astronomie, věda o vesmíru, má nejen v jižních Čechách
dlouhou tradici. A některé tradice přetrvávají až do moderní
doby. Jednou z těchto tradic je pojmenovávání očíslovaných
planetek. Objevitel nebo objevitelská hvězdárna může očíslované planetce navrhnout jméno. Návrh se pošle komisi Mezinárodní astronomické unie (této komisi momentálně předsedá ředitelka Observatoře Kleť Jana Tichá, což svědčí o věhlasu
této jihočeské instituce, protože před ní nebyl nikdo z ČR ani
dřívější ČSSR ani členem komise pro pojmenovávání planetek
a komet, nadto aby ji předsedal) a pokud splňuje návrh pojmenování veškeré náležitosti, je následně publikováno a vstupuje ve všeobecnou celosvětovou platnost. Planetky a komety
jsou v současnosti již jediná tělesa sluneční soustavy, která se
pojmenovávají. A podobně tomu bylo i s planetkou, která se
jmenuje Choustník.
Planetka byla objevena na Observatoři Kleť 14. ledna 1988 A. Mrkosem. Bohužel ji pozorovali jen ve 3 dalších nocích, z čehož se nedala spočítat přesná dráha. Dostala
tak alespoň předběžné označení 1988 AV1 jako pozorování
nového tělesa z Observatoře Kleť. A tím by možná příběh
končil. Má však pokračování. Počátkem devadesátých let
tým Observatoře Kleť pod vedením ředitelky Ing. Jany Tiché
udělal analýzu veškerých do té doby objevených planetek
na Observatoři Kleť (číslovaných bylo pouhých 144) a rozhodl se pro následná přesná astrometrická měření dříve na Observatoři Kleť zaznamenaných planetek tak, aby následně
mohly být s kvalitně určenou dráhou očíslovány jako kleťské
objevy. A to již ne fotograficky, ale s moderní elektronickou
CCD kamerou. Tak tomu bylo i s planetkou 1988 AV1. Tým Observatoře Kleť tuto planetku následně pozoroval v červenci
a srpnu 1995, v prosinci 1996 a nakonec v lednu 1997. Tato
řada pozorování natolik zpřesnila dráhu tohoto asteroidu, že
následně 23. ledna 1997 obdržel v celosvětovém katalogu
číslo (7403) a tudíž mohlo dojít k návrhu na pojmenování.
Když jsme se na Kleti začali domlouvat o pojmenování
této planetky, v citaci uvedený člen týmu (jelikož pochází
z nedalekých Černovic) navrhl jméno Choustník, jakožto zajímavý dvojhrad v jižních Čechách. Návrh pojmenování se
poslal komisi, ta jej následně schválila a jméno bylo poprvé

Dráha planetky Choustník ve sluneční soustavě

•
6

oficiálně publikováno 30.
listopadu 2000. Takže od tohoto data je planetka (7403)
Choustník, a to i s českou
diakritikou.

Kopule observatoře Kleť

Oficiální citace k pojmenování planetky (7403) Choustník:
(7403) Choustník = 1988 AV1
Discovered 1988 Jan. 14 by A. Mrkos at Kleť.
Choustník is a castle founded in the mid-thirteenth century.
Under the brothers Beneš and Jan of Choustník two similar
palaces with square towers were built. Choustník is a rare
example of twin castles. It was abandoned in the seventeenth
century. The name was suggested by M. Tichý.
Planetka (7403) Choustník je planetkou hlavního pásu planetek a obíhá kolem Slunce po eliptické dráze s velkou poloosou dráhy 2,71 AU a výstředností 0,27 jednou za 4,48 roku.
Její průměr je odhadován na 9 kilometrů. A jelikož je planetka
„členem“ hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem,
srážkou se Zemí tato planetka nehrozí.
Dráhové elementy planetky (7403) Choustník :
Epoch 2020 Dec. 17.0 TT = JDT 2459200.5
Pan
M 138.60481
(2000.0)
n
0.22001628 Peri. 338.44546
T = 2458570.52476 JDT
a
2.7174789 Node 109.88682
q=
1.9762958
e
0.2727466 Incl.
8.59039
Earth MOID = 0.99529 AU
P
4.48
H 14.09
G
0.15
U 0

From 1603 observations at 21 oppositions, 1951-2020, mean
residual 0“.48.
Last observed on 2019 Apr. 13. Perturbed ephemeris below
based on elements from MPO 593216.
Nechť planetka (7403) Choustník dělá lidem nejen v Choustníku radost.
Ing. Miloš Tichý, Ph.D.
Vedoucí Observatoře Kleť

Snímek planetky (7403) Choustník byl pořízen 15. ledna 1997
pomocí 0,57-m zrcadlového dalekohledu Observatoře Kleť CCD
kamerou SBIG ST-8. Planetka je označena šipkou.
Foto M. Tichý a Z. Moravec

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Speciální čarodějnický díl vysílal Dalibor Gondík z hradu Choustník
V pátek 30. dubna zavítal tým Českého rozhlasu Dvojka na hrad Choustník
na Táborsku, od 6 do 8.30 hodin přímo ze zříceniny vysílali hrůzostrašný
program. Tématem nebylo nic jiného
než pověsti o čarodějných sabatech,
které se tu během Filipojakubské noci
mají konat. Straší na jediném dochovaném dvojhradě v Čechách i střední
Evropě? Proč má ve znaku žebřík? Co
se vypráví o studni na nádvoří? Co
ukrývají sklepení? Podařilo se vypátrat
čarodějnice a potvrdit legendy?
Jak informoval moderátor Dalibor
Gondík, lokaci si jeho tým vybral, protože se dozvěděl, že na Choustníku se
právě v tento den měly slétat babice.
„Avšak dnes jsme za pomoci místních
tyto informace vyvrátili,“ sdělil. Žádnou čarodějnici tedy v pátek nepotkal, ale dvě si přivezl. „Jde o moje dvě
spolupracovnice Reginu Květoňovou
a Elišku Švepešovou,“ smál se Dalibor
Gondík s tím, že do vysílání to stačilo.
Na Choustníku se jim moc líbilo. „Jsme
tu od čtvrtku, abychom vše připravili,
založili si oheň a přichystali čarodějnou
atmosféru a náladu,“ popsal moderátor.
Do lokace a hradu samotného se
zamilovali. „Choustník má své kouzlo, a navíc jsme se dozvěděli jaký je to
unikát v Evropě. Také tu jsou jedinečná
kamenná moře a skalní město. Jsem
přesvědčen i o tom, že to bylo velmi zajímavé i pro posluchače z celé republi-

ky, kteří znají jen Choustníkovo hradiště
na Trutnovsku,“ míní Dalibor Gondík.
Nejhezčím zážitkem pro něj byl pohled
z věže, která slouží jako rozhledna. „Mám
pocit, že jsem viděl až do Krkonoš, to bylo
úžasné. A zaujala mě i pověst o zakopaném pokladu a jediný Radim Jindra ví,
kde je a neřekne,“ popsal své zážitky.
V přenosu kromě kastelánky hradu
Jindřišky Faflíkové (82) vystoupil i místostarosta obce Choustník Radim Jindra.
Lenka Pospíšilová, Táborský deník
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VÝLET

do neznámé vesnice
s panem Horákem
Časopis Z podhradí společně s Muzeem fotografie Šechtl
a Voseček z Tábora společně připravily sérii článků, které se
budou zabývat starými fotografiemi z Choustníku.
Jak to celé začalo? V muzeu objevili nepopsaný kinofilm,
na jehož fotografiích ale poznali pana Horáka, přítele rodiny Šechtlů, majitele uhelných skladů a zástupce firmy Tatra.
Od toho název „Výlet do neznámé vesnice s panem Horákem“. V digitálním archívu muzea posléze Ing. Duba některé
fotografie identifikoval jako fotografie z Choustníku. Uběhlo
mnoho let. A nyní, úplně náhodou, jsme se k fotografiím dostali i my z redakce. Následoval e-mail do muzea a oboustranná dohoda o postupném zveřejňování fotografií z tohoto kinofilmu v našem časopise.
A také prosba na vás, naše čtenáře. Poznáte někoho na fotografii? Máte tuto fotografii ve svém rodinném albu? Jste
ochotni se podělit o její příběh?
Budeme vždy uveřejňovat tři fotografie. První, na které okamžitě poznáte Choustník. Druhou - portrét pro nás neznámých lidí, kteří ale velmi pravděpodobně pocházeli z Choustníku. Třeba zrovna váš pradědeček. A třetí, která je také
z Choustníku, Kajetína, Předboře, ale nevíme odkud. Nevíme,
čí to je chalupa, jestli ještě stojí atd. Víte-li to vy, napište nám
na redakce@choustnik.cz. Za každý e-mail budeme vděční,
protože nám opět otevře malé okénko do naší historie.
A pokud se nebudete moci dočkat dalších fotografií, můžete navštívit stránky https://sechtl-vosecek.ucw.cz/, kde
v digitálním archívu naleznete fotografie všechny.
Vaše redakce
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Náves - silnice směrem na Krtov (fotografie ze současnosti
použita z https.//www.google.com/maps)

Provozní řád víceúčelového hřiště CHOUSTNÍK
PROVOZOVATEL: OBEC CHOUSTNÍK , 391 18 Choustník 16
SPRÁVCE: Milan Lipl
REZERVACE: tel.: 720 619 100
VÝDEJ KLÍČŮ A VYBAVENÍ: Po telefonické dohodě.
1. Vstup na víceúčelové hřiště:
a) VSTUP NA HŘIŠTĚ JE UMOŽNĚN AŽ PO SEZNÁMENÍ SE S „PROVOZNÍM ŘÁDEM VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ“

2. Práva a povinnosti uživatele:
a) UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE MOŽNÉ POUZE ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI.
b) POHYB PO HŘIŠTI JE POVOLEN POUZE VE VHODNÉ SPORTOVNÍ OBUVI. VSTUP VE FOTBALOVÉ OBUVI (KOPAČKY)
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
c) V PROSTORU HŘIŠTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ A POPÍJENÍ NÁPOJŮ VE SKLE.
d) V PROSTORU HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNA PŘÍTOMNOST PSŮ I OSTATNÍCH ZVÍŘAT.
e) NA HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO VJÍŽDĚT NA KOLE, KOLOBĚŽCE, KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, SKATEBOARDU,
MOTOCYKLU APOD.
f) SPORTOVNÍ ČINNOST UŽIVATELE NA HŘIŠTI JE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A PROVOZOVATEL
NEZODPOVÍDÁ UŽIVATELI ANI TŘETÍM OSOBÁM ZA ŽÁDNÉ HMOTNÉ ČI ZDRAVOTNÍ ŠKODY, KTERÉ BY JIM
V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM HŘIŠTĚ VZNIKLY.
g) UŽIVATEL JE POVINEN PŘI SVÉM JEDNÁNÍ DBÁT BEZPEČNOSTI VLASTNÍ I OSTATNÍCH.
h) UŽIVATEL JE POVINEN ZACHOVÁVAT ČISTOTU VŠECH ZAŘÍZENÍ A HRACÍ PLOCHY.
i) UŽIVATEL JE POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY SPRÁVCE HŘIŠTĚ.
j) PO UKONČENÍ HRY JE UŽIVATEL POVINEN UVÉST HŘIŠTĚ DO PŮVODNÍHO STAVU ZAMETENÍM PO ODVODU
SMĚREM DO STŘEDU HŘIŠTĚ.

3. Rezervace hřiště a ceník pronájmu:
a) HŘIŠTĚ JE NUTNO PŘEDEM REZERVOVAT TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ U SPRÁVCE. BEZ PŘEDCHOZÍ
REZERVACE BUDE UMOŽNĚN ZÁJEMCI VSTUP POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NA POŽADOVANOU DOBU NENÍ
ZADÁNA JIŽ JINÁ REZERVACE.
b) REZERVACI HŘIŠTĚ JE MOŽNÉ PROVÉST MAXIMÁLNĚ TÝDEN PŘEDEM.
c) PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU ČI OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY PŘI KONÁNÍ VLASTNÍCH
SPORTOVNÍCH AKCÍCH.
d) CENA ZA ZAPŮJČENÍ HŘIŠTĚ JE STANOVENA NÁSLEDOVNĚ:
PLNÁ CENA 100 KČ / 60 MINUT HRY
ZLEVNĚNÁ CENA 60 KČ / 60 MINUT PŘI ZAKOUPENÍ PERMANENTKY NA 10 X 60 MINUT
e) PLNÁ CENA ZA PRONÁJEM HŘIŠTĚ SE HRADÍ JEDNORÁZOVĚ V HOTOVOSTI U SPRÁVCE HŘIŠTĚ.
f) PERMANENTKU ZA 600 KČ LZE ZAKOUPIT U SPRÁVCE NEBO NA OÚ CHOUSTNÍK. TA PAK SLOUŽÍ JAKO
DOKLAD O ZAPLACENÍ HŘIŠTĚ A UŽIVATEL JI PŘEDLOŽÍ NA HŘIŠTI SPRÁVCI HŘIŠTĚ K OZNAČENÍ.
g) NA UHRAZENOU ČÁSTKU OBDRŽÍ UŽIVATEL ÚČETNÍ DOKLAD.
h) PRONÁJEM HŘIŠTĚ KONČÍ VRÁCENÍM VEŠKERÉHO ZAPŮJČENÉHO VYBAVENÍ A PO KONTROLE SPRÁVCEM.

4. Vyloučení z areálu:
a) V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁSAD JE SPRÁVCE OPRÁVNĚN VYKÁZAT PROVINILCE ZE HŘIŠTĚ
BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉHO POPLATKU ZA PRONÁJEM.
Za obec Choustník
starosta obce - Jan Kubart
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Kaplička v PŘEDBOŘI
Směrem na severovýchod od Soběslavi se zásadně mění charakter krajiny i osídlení. Rovinatá blata přechází
do výrazně zvlněné a hustými lesy
porostlé pahorkatiny Radenínska, Chýnovska a Mladovožicka dosahující nadmořských výšek až 700 m n. m., která
se svým charakterem blíží navazujícím
oblastem Vysočiny. V osídlení převládají menší vsi rozložené v údolích podél
vodních toků, na Mladovožicku však
osídlení stoupá i do nejvyšších nadmořských výšek a má téměř horský charakter. Historický vývoj krajiny i osídlení
se váže na přirozená historická centra,
kterým byl od raného středověku Chýnov, později Mladá Vožice a rožmberský Choustník. Drsné přírodní podmínky příliš nepřály rozvoji hospodářství.
Prosperitu části regionu přinesla těžba
stříbra a zlata v revíru táhnoucím se
od Ratibořských Hor přes Starou Vožici dále na severovýchod k Smilovým
Horám a k již středočeskému Kamberku. Na Mladovožicku se začalo poprvé
těžit stříbro již za vlády českého krále
Přemysla Otakara II. Smil, Oldřich, Ratibor a Raimund, synové Smila z Lichtenberka objevili tehdy stříbrnou rudu
v Kamberku (tam se nacházela též ložiska zlata), Smilových Horách a Ratibořicích. Největšího rozkvětu dosáhla těžba stříbra v 16. století a na počátku 17.
století za vlády Rožmberků. Výraznější
obnova těžby proběhla až v 18. století
pod patronací majitelů chýnovského
panství – Schwarzenberků a majitelů
mladovožického panství – Khuenburků. Definitivní zánik těžby nastal v polovině 19. století. Území Chýnovska
a Mladovožicka je odlišné i samotným
charakterem architektury vsí. Rou-

bená zástavba převažovala hluboko
do 19. století. Stavební proměna, kterou prošly vesnice v centrálních jižních
Čechách ve 2. a 3. třetině 19. století, se
na Mladovožicku odehrála až na samém sklonku 19. století a na počátku
20. století. V architektuře venkovských
usedlostí tak prakticky chybí selskobarokní vlivy. Na přelomu 19. a 20. století
však i v nejmenších vsích vznikají tradiční rozlehlé uzavřené usedlosti často
s pseudoslohovými zdobnými prvky.
Vyšší podíl roubené zástavby přesto
přetrval až do 20. století.
Přestože stavební rozvoj vsí měl
oproti níže položeným oblastem jižních Čech zpoždění, charakter a vývoj
architektury návesních kaplí nijak nevybočuje z obecných tendenci. Zmíněné
zpoždění stavebních aktivit je bezesporu příčinou, že soubor návesních
kaplí z prvních desetiletí 19. století je
na Chýnovsku a Mladovožicku vyšší než
v jiných regionech Táborska. Podobně
jako na Soběslavsku, i zde se setkáme
se dvěma stavebními typy. Menší počet kaplí vychází z principu hranolové
stavby na čtvercovém půdorysu s vysokou jehlancovou střechou zakončenou
otevřenou zvoničkou s cibulovou bání.
Rozšířenějším typem jsou kaple, jejichž
hmota je více stlačená a má spíše charakter kubický.
První skupinu staveb reprezentuje
návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Předboři nedaleko Choustníku.
Na vyvýšené terase uprostřed rozlehlé
otevřené návsi stojí architektonicky velmi čistá hranolová kaple s odsazenými
zaoblenými nárožími. Kompaktní zdivo člení pouze malá půlkruhová okénka na bočních stěnách a valený vstup

na východní straně kaple. Vysokou jehlancovou střechu s námětky ukončuje
netradiční, téměř krychlová zvonice se
sdruženými prostupy a kulovitá báň
s dvouramenným křížem. Interiér kaple je uzavřen ještě prkenným stropem
v duchu starších návesních zvonic, u západní oltářní stěny je vyzděna hranolová menza, oltářní výklenek na hladké
stěně nahrazuje úzký štukový půlkruhově ukončený rám. Rok vzniku zatím
nelze přesně určit, z analogie s obdobnými kaplemi na Soběslavsku a Českobudějovicku lze její vznik klást nejspíše
do konce 18. století či na samý počátek
19. století. Kaple je poprvé zachycena
na mapách stabilního katastru v roce
1829.
PhDr. Pavel Hájek

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Střípky
z naší školky

Od posledního vydání obecních
novin se toho móóóc stalo a změnilo
i v naší školce. Něco uvidíte, když se
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přijdete podívat a zbytek vám budeme
muset vyprávět.
Schodiště do školky se průběžně proměňuje a každou chvíli nás vítá jiná postavička. V současné době jsou to tře-

ba slon, kuřátko, sovička a křeček. Jde
o zvířátka vyrobená z krabic, ale jsou
tak krásná, jen oživnout.
S jarem zdobí tyto prostory i fialky,
které až rozkvetou, provoní celou školku.
Ale abychom nepředbíhali, musíme
vám vše povědět popořadě.

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Mikuláš, čert a anděl
Koncem loňského roku nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Někteří z nás se opravdu báli, ale nejen ti, kteří zlobili.
Uronila se i nějaká ta slzička. Někteří z nás začali recitovat ještě
dříve, než se stihl Mikuláš usadit.
Jiní zase nahlíželi do košíku, co
to vlastně přinesl.

Vánoce
Každý se těší na stromeček
a dárky. My ve školce máme to
štěstí, že Vánoce máme dvakrát.
Paní učitelky vždy vše připraví,
stromeček ozdobí, kolem něj
dárečky rozloží a nás tím krásně překvapí. Některé z dárků nám samy vyrobí. Letos to bylo
prostírání s talířkem a příborem. Také nám ušily oblečky pro
panenky. Nakonec jsme tradičně roznesli vánoční přáníčka.

Čekání na sníh
Po Novém roce jsme v duchu prosili paní Zimu, aby nám seslala
sněhovou nadílku. Když nám stále neplnila naše přání, rozhodli
jsme se postavit si sněhuláky přímo
ve školce. Abychom nic nepodcenili,
nacvičili jsme si i oblékání zimního
oblečení, což nám dělá vždy velké
problémy.
Nezapomněli jsme ani na naše
zvířecí kamarády a krtkové,
tedy ti starší z nás, vyrobili krmítka. A aby měli co papat, my
menší myšky, jsme vyrobily
koule z oříšků, semínek a jiných
dobrot.

a některým je dokonce dopravily až domů. Mezitím nám školku vyzdobily ručně vyrobenými písmenky z látky, abychom
se po návratu mohli trochu připravit na zápis do první třídy.
Aby nebyla školka tak smutná, v oknech se objevili kolem Velikonoc zajíčci, kteří nás nedočkavě vyhlíželi. Přidali se k nim
čápi s žabkou a beruškou. Po více než měsíci distanční výuky
se dveře naší školičky opět otevřely, ale jen pro ty nejstarší
předškoláky. Ti teď čekají, až za nimi přijdou ostatní kamarádi.
Poznámka redakce: Maličcí kamarádi se k předškolákům
vrátili 10. května 2021.

Radovánky
na sněhu
Konečně jsme se dočkali a sníh se
dostavil. Vytáhli jsme boby a sáňky,
pak frčeli ze stráně jako o závod. Nácvik se opravdu vyplatil, oblékání nám
odsýpalo a měli jsme více času na stavbu opravdových sněhuláků. Kluci museli nejprve navozit sníh z celého dvorku
a pak se začalo stavět.

Masopust
Letos jsme oslavili masopust tradičním pokrmem. Sami jsme
si vyváleli a usmažili vdolečky. Byli moc dobré. Poslední akcí,
kterou jsme ještě stihli uspořádat, byl
karneval. Oblékli jsme se do masek,
hráli hry, tancovali a domů si odnesli
i balónek.
To jsme ale netušili, že od pondělka už se do školky nepodíváme. Jen
s předškoláky byly paní učitelky v kontaktu. Připravily pro ně pracovní listy

Na závěr bychom rádi popřáli maminkám vše nejlepší
k jejich svátku a poslali tuto básničku, kterou jsme společně složili.

Nejdražší mámě
Mami, dneska svátek máš,
hodně pro mě znamenáš.
Když jsem smutný, když jsem sám,
vím, že tě tu vždycky mám.
Hlídáš stále moje kroky,
i když přibývají mi roky.
Až bude čas objevit svět,
a z dálek se navracet zpět,
věřím, že ráda mi dveře otevřeš
a náruč svou s láskou rozevřeš.
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ČINNOST SPOLKŮ

Činnost zásahové jednotky hasičů Choustník v roce 2020

V roce 2020 měla naše zásahová jednotka celkem 5 výjezdů, v nichž šlo o 2 technické pomoci a 3 požáry.
Dne 10. února v 17:12 hodin jednotka vyjela na pokyn OPIS
HZS JČK s DA31 v počtu 1+3 k technické pomoci za obcí Předboř. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o pád stromu přes vozovku. Strom jsme pomocí motorové
pily rozřezali a odklidili. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu. Prakticky to samé se opakovalo i následující
den ráno za obcí Kajetín.
Dne 23. dubna v 16:37 hodin jednotka vyjela na pokyn OPIS
HZS JČK s DA31 v počtu 1+5 k požáru v obci Choustník (Intersnack). Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár elektrického rozvaděče, který byl zaměstnanci pomoci hasicího přístroje lokalizován. Jednotka vyčkala
na příjezd HZS Soběslav a HZS Tábor. Po ukončení zásahu se
jednotka vrátila na základnu.
Dne 13. června v 10:14 hodin jednotka vyjela na pokyn
OPIS HZS JČK s DA12 v počtu 1+5 k požáru lesa mezi obcemi
Choustník a Chrbonín. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jedná o 7 ohnisek po pálení klestu bez dozoru. Požár ohnisek
se nikam nešířil. Jednotka provedla ohrabání ohnisek ručním

nářadím a vyčkala příjezdu jednotky HZS Soběslav. Po jejich
příjezdu se naši členové jednotky zapojili do hasebních prací
– obsluhovali 1 útočný proud C, utvořený od CAS20, druhý
proud obsluhovali členové HZS Soběslav. Po ukončení zásahu
se jednotka vrátila na základnu.
Dne 6. listopadu v 13:12 hodin jednotka vyjela na pokyn
OPIS HZS JČK s DA12 v počtu 1+5 k požáru skladu v Intersnacku. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár střechy skladu. Naše jednotka spolupracovala
s HZS Tábor, HZS Soběslav, SDH Chýnov, SDH Planá nad Lužnicí, SDH Deštná a SDH Tučapy. Jednotka začala hasit dvěma
proudy C z družstevního hydrantu od hřbitova. Po dohodě
s velitelem zásahu jednotka zřídila čerpací stanoviště na místním rybníce (Lipno). Použito bylo plovoucí čerpadlo z naší
výbavy a čerpadla ostatních jednotek k plnění CAS. Velitel
zásahu předal jednotce požářiště ve spolupráci s SDH Tučapy na monitoring přes noc. Během noci se vzňala 4 ohniska,
která byla dohašena. Po příjezdu HZS Tábor bylo místo předáno veliteli zásahu. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila
na základnu.
Karel Průša
náčelník SDH Choustník
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