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Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku do obecního
zpravodaje číslo 22 bych rád popřál všem
stálým obyvatelům i chalupářům našich
tří vesnic mnoho úspěchů a zdraví v novém roce 2022.
Je to zvláštní shoda, že se nám zde potkaly samé dvojky, navíc číslo 22 považuji
za své šťastné. Tak uvidíme, co nám tento
rok přinese. V době, kdy píšu tento článek, to moc růžově nevypadá. Varianta
Omicron řádí a počty nakažených lámou
rekordy. Doufám, že až budete tento článek číst vy, naši čtenáři, že už bude situace mnohem klidnější.
Epidemii v podobě kůrovce čelí i naše
lesy. V minulém roce tento malý brouček
napadl většinu smrkových porostů v našem regionu a šířil se jako lavina. Obecní
lesy kůrovci také neunikly, naštěstí výkupní cena dřeva oproti minulým letům

vzrostla minimálně o 100 %. Za prodané
dřevo obec utržila zhruba 2 miliony korun. Čekají nás však do budoucna výdaje
spojené s výsadbou a zabezpečením nových porostů.
Rok 2022 je také rokem volebním. Občané si budou volit své kandidáty do zastupitelstev obcí a měst. Bohužel klesá počet
kandidátů, hlavně v malých obcích. Neuvolněnými starosty se stávají jen ti nejotrlejší a mnohdy, po prvních střetech se státní byrokracií, tuto funkci raději opouštějí.
Já osobně se snažím brát celou situaci trochu s nadhledem. Snažím se soustředit na
svou práci. Někdy je to ale opravdu těžké
zorientovat se ve všech těch protichůdných
a chaotických nařízeních.
Kulturní akce jsou opět trochu „začarované“ díky Covidu 19. Tak trochu „nejistá
sezóna“. Rádi bychom v létě po dvouleté
přestávce znovuobnovili Středověké slav-

nosti na hradě. Doufejme, že se situace
uklidní a menší akce jako pálení čarodějnic, traktorpárty, dětský den, výlovy a různá letní posezení se konat budou.
Rozsah stavebních prací v našich obcích na příští rok jsem popsal v listopadovém vydání našeho občasníku, takže
bych se nerad opakoval. Rybník Voborný
pod čističkou odpadních vod v Choustníku je odbahněný a čeká se jen na závěrečné administrativní kroky, aby se mohl
začít napouštět. Návesní rybník v Kajetíně už je také skoro hotov a do jara bude
připraven k napouštění. Také jsme zahájili opravu spodního bytu ve zdravotním
středisku. Když zbydou peníze, doděláme
obecní garáž a sběrné místo pro odpady.
Přeji vám jarní pohodu a hezké Velikonoce.
Jan Kubart
starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ ODPADŮ – aktuální rozhodnutí
Dne 11. 2. 2022 na svém zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce Choustník jednomyslně o svozu odpadu pro následující období (za pomoci ankety mezi obyvateli).

Konec zimního období 2022 svoz za stávajících podmínek – každý týden
(březen, duben)

Letní období 2022
(květen až říjen)

Zimní období 2022/2023
(listopad až duben)

svoz za nových podmínek – každý týden
svoz za nových podmínek – jednou za 14 dní

Obec Choustník přijme zaměstnance do pracovního poměru
(hlavního nebo vedlejšího) na
pozici:

„ÚKLID A ÚDRŽBA
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“.
Zájemci získají bližší informace
na Obecním úřadě v Choustníku
nebo přímo u starosty obce.
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Kdy budeme
odvážet domovní odpad?

Odstartovala nová etapa dotačního programu
Nová zelená úsporám pro obytné domy

V předchozím čísle obecního zpravodaje jsme vyhlásili anketu týkající se
frekvence svozu domovního odpadu
pro obce Choustník, Předboř a Kajetín.
Jeden anketní lístek byl platný pro jedno
číslo popisné. Bylo možno vybírat ze tří
variant. První možností byl svoz každý
týden, pro kterou hlasovalo 9 z doručených lístků. Pro svoz v zimě každý týden a
v létě jednou za 14 dní, vlastně současný
stav, bylo 33 hlasů. Nejvíce žádanou variantou byl svoz v létě každý týden a v zimě
jednou za 14 dní. Pro tuto variantu bylo 52
lístků. Navíc přišel jeden tiskopis s návrhem,
aby svoz probíhal jednou za měsíc po celý
rok. I tuto možnost jsme zahrnuli do vyhodnocení ankety. Celkem bylo rozdáno kolem
250 hlasovacích lístků, doručených bylo 95.

Výsledky
Výsledky ankety
ankety
1%

55%

9%

35%

svoz každý týden
svoz v zimě každý týden
svoz v zimě každý týden a v létě jednou za 14 dní (současný stav)
a v létě jednou za 14 dní (současný stav)
svoz v zimě jednou za 14 dní a v létě každý týden
svoz v zimě jednou za 14 dní
svoz jednou
za měsíc
a v létě
každý týden
svoz jednou za měsíc

svoz každý týden

Prosím zaokrouhlit procenta na
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Traktoristův koutek

V úvodním článku tohoto časopisu jsem psal o kůrovci, který
nám „sežral“ lesy. Nezbývá mi, než se též zmínit o technice, která
nám pomáhá odumřelé stromy velmi rychle zpracovat. Jedná
se hlavně o „harvestory“, které jsou schopny efektivně porazit,
odvětvit a rozřezat strom v jednom cyklu. Jednotlivé výřezy
roztříděné do různých sortimentů zůstávají v lese, odkud je pak
odveze vyvážecí souprava.
Harvestory jsou mohutné vícenápravové pásové nebo kráčející
stroje, opatřené dieselovými motory, s kabinou operátora, mohutným ramenem ukončeným těžební hlavicí, která může rotovat nebo
být sklopena. Nejprve je hlavice vertikálně nasazena na strom, který
uchopí odvětvovacími noži a podávacími válci. Strom je uříznut řetězovou pilou a vykloněn do směru kácení. V horizontální rovině je
strom přenášen ramenem a pohybem podávacích válců postupně
protažen, odvětven a nakrájen výklopnou řetězovou lištou.
Kdo má zájem vidět tyto stroje v akci, v okolí Choustníku se
jich v současnosti pohybuje několik. Jen prosím dejte pozor na
bezpečnou vzdálenost od místa těžby.
Jan Kubart
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Obec a její okolí se stále mění

Když si vzpomenu na své dětství zde
v Choustníku, mám spoustu krásných
vzpomínek. Hráli jsme s kamarády fotbal
na hřišti za hospodou směrem na Krtov,
tam, kde dnes stojí „lupínkárna“. Brány
jsme vždy čas od času vyměnili a vyrobili
je z májky, která se zrovna porazila.

nil. Na některých historických fotografiích se nachází na holém kopci. Prakticky
žádné keře ani stromy.
Vždy jsem se rád procházel po okružní,
jak se říká cestě kolem hradu a kochal se
hustým lesem. V horkých letních dnech
to bylo prakticky jediné útočiště před slunečními paprsky. Každá výprava slibovala
bohatý úlovek v podobě voňavých hub.

Pohled do školní zahrady z okna sborovny - 1956

Práce na pozemku - 1956

V rámci pracovních činností jsme obdělávali pozemky přímo za školou, kde
dnes stojí nová tělocvična a basketbalové hřiště. Na dopravní soutěž jsme nacvičovali na antukovém hřišti v místech,
kde se dnes nachází fotbalové hřiště.
Bývaly tam také hrazdy, na kterých jsme
udělali mnoho výmyků.
Prakticky celé léto jsme trávili na našem
choustnickém koupališti se dvěma bazény.
Tedy jedním velkým a druhým malým pro
prcky. V chatkách pod bazénem se ubytovávali rekreanti. Malý kiosek přímo u bazénu vždy naplnil všechny naše potřeby
a chutě. Dlaždičky z bazénu už však dávno opadaly a chatky se změnily v ruiny.

Také rád vzpomínám, jak jsem chodil
pro narcisy naší mamce k MDŽ nebo narozeninám do zahradnictví přímo tady
v Choustníku. Vždy jsem říkal, že dojdu
k zahradníčkovi Bejblíčkovi. Místo záhonů a fóliovníků najdete dnes už jen trávník.
Nácvik na 1. celostátní spartakiádu – jaro 1955
(v pozadí se nachází základní škola)

Proč ale tolik vzpomínání? Vzhled
obce a jejího okolí se mění stále. Staré
zaniká a nové vyrůstá. Jedna věc je tu
ale stále. Tyčí se majestátně nejen nad
obcí, ale je ho vidět z širokého okolí. Samozřejmě, že řeč je o našem hradě. Ale
i pohled na něj se postupem času mě-

A pokud šel člověk opravdu potichu,
připadal si jako na koncertě. Tolik interpretů bych v žádné koncertní síni nepohledal. Koruny stromů totiž poskytovaly
útočiště mnoha druhům ptáků. V posledním roce se vám čím dál tím více otvírá
z té samé cesty pohled na Předboř, Tříklasovice a Mlýny. Stromy mizí a vzniká
vyprahlá pustina. Doufejme, že se naše
hora nevrátí do dob, kdy byl kopec holý.
To bychom zde mohli klidně vybudovat
zimní skiareál se sjezdovkami a jinými atrakcemi. Otázkou je, zda to tak chceme.

valiskovamagda@seznam.cz
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Rostliny a houby na vrchu Choustník
ROSTLINY
Celá vrcholová část Choustníka (a tedy i celá přírodní rezervace) je tvořena lesními porosty – především jde o KVĚTNATÉ
BUČINY A SUŤOVÉ LESY, v obou případech na balvanitých
svazích. Dominantami stromového patra jsou buk lesní (Fagus
sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus), k nimž místy přistupuje smrk ztepilý (Picea abies). Převážně v keřovém patru se
uplatňují také javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm drsný (Ulmus glabra), líska obecná (Corylus
avellana), bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), zimolez černý (Lonicera nigra), krušina olšová (Frangula alnus), bez černý (Sambucus nigra) a b. červený (S. racemosa). Na sutích na vrcholové plošince v sousedství skalní hradby
najdeme některé z těchto dřevin jako roztroušeně stojící stromy.
Buk tvoří také monokultury s druhově chudým porostem jihovýchodně od hradu, zatímco nejčastější dominantou kulturních
lesů mimo přírodní rezervaci je smrk.
V lesním podrostu anebo přímo na sutích nelze přehlédnout
trsnaté kapradiny, ať už jde o známý kapraď samec (Dryopteris
filix-mas) s listem nejširším uprostřed anebo o kapraď rozloženou (Dryopteris dilatata), jejíž list je v obrysu vejčitý až trojúhelníkový. Pro oba zástupce rodu kapraď jsou typické kulovité
kupky výtrusnic na spodní straně listů, zatímco další běžný druh
– papratka samičí (Athyrium filix-femina) má na rubu jemně
dělených, světle zelených listů výtrusnicové kupky měsíčité. Na
skalách se daří osladiči obecnému (Polypodium vulgare) – kapradině s plazivým oddenkem a přezimujícími listy, jejichž kožovitá čepel je členěná v čárkovité úkrojky. Na skalkách se vyskytuje
také puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) s jemně dělenými
listy. K výtrusným rostlinám patří i mechorosty, které v hojném
množství pokrývají především balvany v sutích. Z lesních travin
zde nejčastěji rostou lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava
lesní (Festuca altissima),
pšeníčko rozkladité
(Milium effusum), strdivka nicí (Melica nutans), sveřep BenekeJako rychlým řezem pilky,
nův
(Bromus benekenii)
mlsné mušky octomilky,
anebo ostřice lesní
vznášely se nad vínem.
(Carex sylvatica).
Skotačily, jen si hrály,
V lesních společenstvech zároveň nakysele se lidstvu smály,
jdeme i celou řadu
že se tráví sarinem.
kvetoucích bylin. Snad
nejnápadnější jsou koA že člověk s každým ránem
berce svízelu vonnévstává v bludu, že je pánem,
ho (Galium odoratum),
který je známější pod
vůdčí rasou přírody!
jménem mařinka vonNení! – jakož nikdy nebyl,
ná. Tuto nevysokou léač by se rád za to pobil
čivou bylinu poznáme
před publikem hospody.
podle drobných bílých
čtyřčetných květů a uspořádání listů do přeDalší kalich, Ego vzrůstá,
slenů (po 6–9). Její nať
člověk zná pak velmi zhusta
sbíraná na začátku kvecelou světa podstatu!
tení se používá do koupelí, na obklady a rány.
A hle! – přec jej cosi cizí
Rozsáhlé porosty tvoří
uvádí do krušných vizí,
i žlutokvětá hluchavže už není návratu…
kovitá rostlina pitulník
horský (Galeobdolon
montanum). Její fialoDomitius Nero (K.V.)
vokvětou příbuznou

Diference
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je hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum). Místy dominuje
dvoudomá bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) s dlouze
plazivým oddenkem, listy nahloučenými v horní části lodyhy
a nenápadnými žlutozelenými květy. Právě s nimi však německý
botanik Rudolf Jacob Camerarius (1665 – 1721) prováděl experimenty za účelem objasnění způsobu rozmnožování rostlin. Výraznými žlutými květy zaujme netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) – jediný u nás původní zástupce rodu, pro který
jsou typické dužnaté a téměř průhledné lodyhy. Druhem bučin
je až v druhé polovině léta kvetoucí věsenka nachová (Prenanthes purpurea) s vysokou přímou lodyhou a rozkladitým květenstvím převislých úborů. Okrouhlé kožovité listy patří kopytníku
evropskému (Asarum europaeum), jehož červenohnědé květy
je třeba hledat přímo nad zemí. Dalším druhem stinných lesů je
samorostlík klasnatý (Actaea spicata) se širokými, trojnásobně
trojčetnými listy a hrozny bílých květů, z nichž vznikají černé
bobule. Kromě něj zde rostou i jiné jedovaté rostliny: velkými
černomodrými bobulemi známé vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), které má v přeslenech nezřídka i větší počet listů, kokořík
mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) s bílými květy (a později drobnými černomodrými bobulemi) vyrůstajícími po 2–6
v paždí eliptických listů a nízký pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), mírně matoucí svým jménem – dva špičatě vejčité listy se srdčitou bází mají totiž pouze rostliny s hrozny bílých
květů anebo červených bobulí, zatímco nekvetoucí rostliny mají
vždy jen jediný list.
Z druhů rostoucích na výslunných SKALKÁCH pod západními
hradbami je třeba zmínit v jižních Čechách ohroženou prvosenku jarní („petrklíč“, Primula veris), na jaře kvetoucí sytě žlutými
květy, anebo sukulentní rozchodníky: žlutobíle kvetoucí r. velký (Hylotelephium maximum agg.) s masitými eliptickými listy
a žlutokvětý, jedovatý rozchodník ostrý (Sedum acre) s drobnými listy trojúhelníkového tvaru.
Na vrcholové plošině ve střední části skalní hradby najdeme
fragment RELIKTNÍHO BORU tvořený několika stromy borovice lesní (Pinus sylvestris) a příměsí dalších dřevin (bříza bělokorá, jeřáb ptačí, krušina olšová, buk lesní, smrk ztepilý a nepůvodní
modřín opadavý). V jejich podrostu dominují borůvka (Vaccinium myrtillus) a nejjemnější z našich trav – metlička křivolaká
(Avenella flexuosa). Pozornosti jistě neunikne ani drobný šťovík
menší (Rumex acetosella) anebo další z jedovatých rostlin – konvalinka vonná (Convallaria majalis) s bílými zvonkovitými květy
(a poté červenými bobulemi) v jednostranném hroznu vyrůstajícím mezi dvěma kopinatými přízemními listy. Zajímavé je, že
jedovatá je i voda ve váze, v níž byla kytička konvalinek.
MINULOSTÍ je bohužel výskyt několika velmi vzácných druhů
– ještě před olistěním růžově kvetoucího lýkovce jedovatého
(Daphne mezereum), fialovokvěté, ohrožené a chráněné dřípatky horské (Soldanella montana), která má u nás severní hranici svého areálu, a dokonce kriticky ohroženého a chráněného
jednokvítku velekvětého (Moneses uniflora) – drobné rostliny
z příbuzenstva hruštiček, nápadné velkým bílým květem (v současnosti na jihu Čech roste pouze na Šumavě a v Předšumaví).

HOUBY
Staré stromy představují ideální prostředí pro růst CHOROŠOVITÝCH HUB. Typickým druhem bučin je troudnatec
kopytovitý (Fomes fomentarius), který roste téměř výhradně
na listnáčích. Tvoří šedé plodnice kopytovitého tvaru, na povrchu pokryté tvrdou krustou. Mezi listnáči a jehličnany si nevybírá t. pásovaný (Fomitopsis pinicola), jehož plodnice jsou
více méně ploché (teprve víceleté jsou silnější) a při okraji
barevně pásované.
RNDr. Daniel Abazid
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Bylo vždy zvykem opakovat každým
rokem některé společenské i kulturní
akce a tím si připomínat a možná i oslavovat určité události, svátky či tradice.
Slovo tradice není jen pouhým slovem,
vyjadřuje mnohem více. Jde o pojem,
který se snaží vystihnout skutečnost,
že společenské instituce, způsoby myšlení a formy lidské zkušenosti jsou odev zdávané z generace na generaci,
a tedy existují dřív, než se člověk narodí.
Přesto, že jsou tedy kulturně specifické,
společnost od společnosti se liší. Vždy
jde ale v případě tradice o mezigenerační přenos, bez kterého by zanikly.
Každá vesnice, obec a město pořádá své
vlastní akce, jejichž účelem je setkávání se
občanů a navozování sociálních kontaktů.
Je jedno, zda lidé pouze postojí a popovídají si, společně popijí nebo si snad i zazpívají. Hlavní je mít tu příležitost se setkat.
Současná epidemiologická situace již
dlouhodobě hází klacky do cesty udržování a rozvoje těchto tradic. Nařízení
vlády se mění ze dne na den a je tedy
opravdu velmi složité cokoliv plánovat.
Ale přesto se tu a tam něco uskutečnit
povede. Jedno z nejkrásnějších období
v roce jsou samozřejmě Vánoce. V posledních letech jsme u nás toto období
vždy zahajovali nasvícením vánočního
stromku před obecním úřadem a zpíváním koled. Naštěstí tomu nebylo jinak ani letos. Přes několik počátečních
problémů se povedlo tuto akci uspo-
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řádat a nakonec, dle reakcí přítomných, šlo o příjemné naladění vánoční atmosféry. Pozvání přijala tentokrát
hudební skupina Černovická dechovka,
ke které se přidal i provizorně sestavený
sbor dětí z naší obce. Atmosféru doladily i zbytky sněhu, který napadl v předchozích dnech. Přítomní se občerstvili
svařákem a vánočkou, společně zazpívali známé i méně známé koledy a popovídali si. A o to vlastně jde.
Bez barborek a čertů si to ale také nedovedeme představit. Je však stále větším problémem tyto akce uspořádat.
Poněkud zde pokulhává to zmiňované
předávání z generace na generaci. Trochu vyhrává jakási lenost a nezájem o
tradice. Člověk se musí pozastavit nad
slovy: „Tak to letos vynecháme.“ Letos
vynecháme, příští rok se nám nebude
chtít a pak už tradice zanikne.

Letošních barborek se musely ujmout
slečny ještě školou povinné, ale zvládly
to na jedničku. Za pomoci maminek se
tohoto nelehkého úkolu zhostily a rozhodně to nebraly jako povinnost. Doufejme, že stejné nadšení jim vydrží i pro
několik dalších let.
Sehnat dohromady bandu pekelníků dalo panu Mikuláši také dost práce.
Musel dokonce přizvat několik starých
čertů, kteří byli již na zaslouženém odpočinku. Původně vzkázal všem dětem,
že společně s čerty a anděly projde
obcí, nechá jim balíčky u dveří a zamává do oken. Ale bylo vidět, že, navzdory všem zákazům a nařízením, se s ním
děti chtěly potkat osobně. Některé říkaly básničky z oken, jiné čekaly na schodišti a ty nejstatečnější vyšly na ulici
před dům. Vše bylo nakonec jinak a přitom krásné. A o tom všem jsou tradice.
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Z HISTORIE CHOUSTNICKÉHO ZÁMKU 2
(doplnění článku z minulého čísla)

V testamentu rytíře Jiříka Homuta z Harasova z roku 1614 se uvádí „zámek pustý
Choustník a dole vovčín ve vsi Chustnici, dvůr poplužní s poplužím s štěpnicemi,
zahradami, chmelnicemi, s lukami a pastvinami a pastvištěmi, s pivovarem pustým,
sladovnou a mlejnem náchlebním pronajatým i s pilou na řezání prken“. Nový zámek tedy ještě nestál, ale postaven byl brzy poté. Pozorní čtenáři si jistě všimnou,
že zámecká budova má do náměstí okenních os celkem 17, nikoliv 16. Za což se
autor omlouvá.
Karel Vošta

Fotografie interiéru zámku z roku 1902 poskytlo Muzeum historické fotografie Šechtl
a Voseček v Táboře. Chcete-li si prohlédnout
další fotografie, najdete je na https://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/dir/Prince_Rohan_
Choustnik_1902.html

Výlet do neznámé vesnice s panem Horákem 2.
V minulém díle našeho časopisu jsme
otiskli tři fotografie, které nám poskytlo muzeum fotografie Šechtl a Voseček
z Tábora, a nechali jsme na vás, našich
čtenářích, zda nám poskytnete k fotografiím nějaké bližší informace. Bohužel, k portrétové fotografii „rodiny
četníka“ se nám neozval vůbec nikdo,
takže asi už nikdy nezjistíme, kdo na
fotce je. Co se týče fotografie hospody,
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tak tam se naopak naši čtenáři ozvali.
Jedná se o fotografii bývalé hospody
v Kajetíně, dnešní číslo popisné 18. Na
fotografii je zleva Marie Makovcová rozená Kabešová s manželem Václavem
Makovcem a jejich tři synové, zleva
Václav, Josef a Jaroslav. V současné
době hospoda již neexistuje, vstupní
brána je zbořena a bydlí zde vnučka
bývalých majitelů se svým manželem.

V tomto čísle časopisu otiskujeme
fotografie dvě. Obchod „U Koutků“ asi
poznají bez problémů všichni pamětníci a my „mladší“ ho určitě známe alespoň z vypravování. Věnovali jsme se mu
také v 10. čísle našeho časopisu. Druhá
fotografie je pro nás ale záhadou. Kdo
je na ní vyfotografován? A kde? Víte to?
Napište nám na redakce@choustnik.cz.
Děkujeme.
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Po roční covidové odmlce Táborské hasičské ligy se opět postavily
na startovní čáru týmy žen i mužů
SDH Choustník. V obou družstvech
došlo k výrazným změnám. U ženského družstva k promíchání sestavy a změně postů. Následně byl
tým doplněn o dvě nové členky.
U týmu mužů došlo také k doplnění sestavy o strojníka a béčkaře, kteří k nám zavítali z bývalého
týmu SDH Slapy.
Oba týmy zahájily soutěž 19. 6.
2021 na dráze v Chrboníně, kde si
muži doběhli pro 18. místo. Ženy
dopadly o poznání lépe, skončily šesté. Muži letos překonali
svůj starý osobní rekord z roku 2019 (19:58) na třetím kole závodů 3. 7. 2021 ve Slapech s časem 18:79. Obě družstva také
vyrazila na předposlední kolo THL do nedalekých Chotěmic,
kde současně probíhala Extraliga požárního sportu. Ženy zde
zaběhly nejlepší čas sezóny 19:12. Mužům se zde bohužel nezadařilo, po vydatném dešti nedokončili kvůli drobnému zaváhání na rozdělovači.
Bohužel se sezóna neobešla bez zranění. Poslední kolo THL
ve Zhoři u Tábora, které se konalo 4. 9. 2021, měla choustnická
děvčata rozběhnuté na výbornou. Při zaklekávání se ale levé
proudařce Denise Koďouskové vysmekla proudnice a strefila
jí do oka. Následně byla převezena na ošetření. Léčení probíhá velmi dobře a už se těší na novou sezónu 2022.
Tým mužů odběhl všech
deset kol THL a umístil se
na 14. místě z 56. zúčastněných. Ženy odběhly osm kol
THL a skončily na krásném
9. místě z 27. soutěžících
týmů. Slavnostní vyhlášení
proběhlo v KD Malšice (viz
foto).
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhali a kteří nás celou sezónu podporovali. Těšíme se na vás
opět v novém roce na startovní čáře.

ČINNOST SPOLKŮ
Činnost zásahové jednotky hasičů
Choustník v roce 2021
V roce 2021 měla naše zásahová jednotka celkem
3 výjezdy, při kterých byla poskytnuta technická pomoc.
Dne 26. června v 8:24 hodin, 29. července v 19:59 hodin a 15.
srpna v 23:48 hodin jednotka vyjela na pokyn OPIS HZS JČK
s DA31 v počtu 1+3 k technickým pomocem za obec Choustník. Ve všech třech případech bylo po příjezdu na místo
průzkumem zjištěno, že se jedná o pád stromu přes vozovku.
Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a odklizen. Po
ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Karel Průša, náčelník SDH Choustník

Ahoj všichni nadšenci zahrad, zahrádek
a záhonů, truhlíků a květináčů!
Blíží se termíny akcí pořádaných základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Choustníku.
V pátek 18. března 2022 od 18 hodin v družstevním domě se
uskuteční přednáška pana Ing. Ivana Dvořáka na téma Střídání plodin tratě, střídání při intenzivním hospodaření v jednom
roce. Chcete se dozvědět více o pěstování co nejvíce druhů
plodin na záhonu s tím, aby postupně dozrávaly a my tak měli
co nejdéle v roce stále něco dobrého ke sklizni? Jste vítáni.
V sobotu 2. dubna 2022 od 14 hodin se bude konat ukázka
stříhání stromků s roubováním, tentokrát na zahradě u Veroniky Jakeš, Choustník 106. Špičkový znalec z oboru ovocnářského Ing. Zdeněk Buzek nás provede tímto odpolednem.
Výroční schůze by měla být v obvyklém čase v pátek od 19
hodin v družstevním domě někdy po Velikonocích, termín
bude upřesněn.
Noví členové vítáni.
www.zahradkari.cz/zo/choustnik
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ČINNOST SPOLKŮ

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NAŠICH STOLNÍCH TENISTŮ
Sezóna 2021-2022

Regionální přebor – Tabulka soutěže po ukončení sezóny 2018/2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

VS Tábor C
Soběslav C
Sudo. u Bechyně A
Mezno A
Dražice A
Choustník A
VS Tábor D
Ji. Bechyně B
So. Tábor A
Orlov A
N. Dvory B
ZhořKlokot A
MAS Sez. Ústí B

16
15
14
16
15
15
15
14
16
16
16
16
14

13
13
12
9
9
9
7
8
5
3
2
0
1

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

1
2
2
6
5
5
5
6
10
12
13
13
11

674:409
629:374
585:373
561:508
544:465
597:447
503:515
522:409
458:582
477:624
412:665
343:685
335:584

201:87
183:87
170:82
154:134
146:124
165:105
138:132
144:108
124:164
111:177
90:198
77:209
77:173

44
41
38
35
34
34
32
30
27
23
21
19
18

Okresní přebor Tábor - 2. třída
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

Choustník B
Ji. Bechyně C
VS Tábor F
Brusírna Tábor A
Sudo. u Tábora C
Soběslav D
N. Dvory C
ZhořKlokot B
Orlov B
Mezno C

12
12
13
12
13
12
13
13
12
12

11
11
7
6
6
6
4
4
2
0

0
0
3
2
1
0
2
0
2
0

1
1
3
4
6
6
7
9
8
12

536:279
519:300
442:403
426:389
455:394
391:376
393:456
389:490
304:476
224:516

157:59
154:62
121:113
113:103
124:110
110:106
106:128
97:137
74:142
60:156

34
34
30
26
26
24
23
21
18
12

U - utkání, V - výhra, R - remíza, P - prohra

Ze sportu
Po covidové pauze se rozběhly soutěže našich choustnických sportovních klubů. V létě se začal hrát okresní přebor žáků,
kterého se zúčastnili i žáci Spartaku Choustník (viz foto). Na podzim se rozběhly soutěže stolních tenistů, ve kterých figurují dva
choustnické týmy SK Podhradí Choustník. Pevně věříme, že se tento rok soutěže odehrají a že v dalším čísle časopisu budeme
moci o úspěších našich sportovců referovat.
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