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Vážení spoluobčané,
Od posledního březnového vydání choustnického zpravodaje nás za krátkou dobu překvapilo mnoho spíše negativních
událostí. Když už se zdálo, že epidemie covidu ustupuje a že se
zbavíme této nepříjemné zátěže, vypukla na Ukrajině válka, ve
které ruský agresor napadl celé východní pohraničí této země.
Překvapilo to celý svět a i naši proruští politici museli přehodnotit
svůj postoj k vládě prezidenta Putina. Následující vlna uprchlíků
z postižených oblastí Ukrajiny přicestovala i do naší země a vznikl problém, kde tyto uprchlíky důstojně ubytovat. Vedení Jihočeského kraje začalo tlačit na jednotlivé obce a rozesílalo kvóty
podle jejich velikostí. Choustník má doporučeno ubytovat sedm
uprchlíků, ale bohužel byty nemáme ani pro vlastní obyvatele.
Navíc jsme hned po Novém roce začali s rozsáhlou rekonstrukcí
obou bytů ve zdravotním středisku, jejíž předpokládaný termín
ukončení je na konci tohoto roku. Jak se konflikt bude vyvíjet dál,
nikdo netuší. Zatím je v Choustníku a v Předboři v soukromých
bytech ubytováno 5 osob. Rád bych požádal majitele nemovitostí, kteří mají volnou ubytovací kapacitu a jsou ochotni přijmout

nějaké uprchlíky, aby oslovili náš obecní úřad. Po vzájemné dohodě můžeme vybrat osoby, které by nájemci vyhovovaly. Nejčastěji jsou to ženy a děti.
Po dvouleté pauze lze nyní také pořádat plnohodnotné kulturní akce. Od začátku roku se podařilo uspořádat masopustní
průvod, pálení čarodějnic, oslava Dne matek, dětský karneval
a ochutnávka vín na hradě. V letní sezoně se připravují středověké slavnosti na hradě, traktorpárty a sousedská posezení
s výstavami v Předboři, retrojízda na kolech, pouťová zábava
a jiné akce pořádané obcí, spolky či soukromými osobami.
Ze stavebních prací proběhne do konce tohoto roku druhá etapa opravy chodníku v Předboři, oprava komunikace od Kuberů
k Drsům, dostavba garáže na obecní techniku a rekonstrukce
horního bytu ve zdravotním středisku. Ministerstvo pro místní
rozvoj doposud nerozhodlo o přidělení dotace na opravu komunikace k Vápence a dětské hřiště v Předboři. Pevně věřím, že nakonec k přidělení peněz dojde a tyto stavební akce se uskuteční.
Dovolte, abych vám pro následující letní měsíce popřál příjemné
prožití prázdnin a dovolených.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání zastupitelstva obce
✔ ZO projednalo nabídky a vybralo dodavatele na opravu
bytu ve zdravotním středisku firmu Truhlářství - Tesařství
Velát, Choustník
✔ ZO projednalo nabídky a vybralo dodavatele na dostavbu
garáže u sběrného místa firmu Jiří Fábera
✔ ZO projednalo a zamítlo koupi budovy čp. 80 (pošta) i provozování pošty Partner
✔ ZO projednalo a schválilo osvobození od platby za el.
energii v prodejně Předboř za období 4/2021 - 4/2022

zastupitelstev obcí prostřednictvím svého zmocněnce, nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám na příslušném
registračním úřadě - MěÚ Tábor, Žižkovo nám 2, Tábor /budova vedle kostela/. Kandidátní listinu lze podat nejdéle v úterý
19. července 2022 do 16:00 hodin.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině
petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Nezávislý kandidát potřebuje podporu (podpisy) nejméně 25 plnoletých občanů obce, sdružení nezávislých kandidátů potřebuje podporu (podpisy) nejméně 35 plnoletých občanů obce.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR

Kandidátní listiny, prohlášení kandidáta a petiční archy pro
podpisy seženete na OÚ Choustník, kde vám poskytnou i veškeré další informace.

Volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do Senátu
ČR se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2022. Politické (volební) strany mohou podávat kandidátní listiny pro volby do

Vše potřebné naleznete též na https://www.kraj-jihocesky.
cz/index.php/jihocesky-kraj/volby#volby-do-zastupitelstev-obci-2022.
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TRAKTORISTŮV KOUTEK

John Deere versus Kioti

V dnešním koutku popíši dva nově
zakoupené žací traktůrky pro údržbu
naší obecní zeleně. První stroj známé
značky John Deere typ X 950R máme
ve vlastnictví od léta 2020. Druhý,
méně známý, je od jihokorejského výrobce Kioti. Jedná se o typ WD 1260 a

zakoupili jsme ho letos na jaře. Základní parametry těchto strojů jsou zhruba
stejné – šířka sečení 122cm, dieselové
tříválcové motory, spotřeba nafty téměř totožná, objem výsypných košů
600 litrů. Pak jsou zde ovšem odlišnosti, které dávají těmto strojům znamínko + nebo -. John Deere je na přejezdu
rychlejší, ovšem při sečení se mu čas-

těji ucpává otvor mezi košem a žacím
ústrojím. John Deere má výsyp na dvě
funkce a dosáhne dále, což je ale vykoupeno délkou celého stroje. Také
protizávaží vpředu někdy překáží. Kioti je obratnější a na prostor méně náročnější. John Deere byl zhruba o 25 %
dražší, má ale zdařilejší design, ergonomicky vyrobené ovládací prvky, palubní přístroje na vyšší úrovni. Jak se
nám osvědčí spolehlivost a trvanlivost
těchto dvou traktůrků nám ale ukáže
až čas.
Od května jsme přijali na plný pracovní poměr Vladimíra Tíkala, který se
bude starat o údržbu veřejných prostranství a zeleně. Jedná se o zkušeného mechanika a opraváře zemědělské
techniky, takže doufám, že se i o tu naši
obecní pečlivě postará.
A na závěr dovolte, abych pozval
všechny příznivce starých traktorů na
tradiční akci „traktorpárty“, která se
bude konat 5. 7. 2022 v Předboři na
statku Milana Novotného, směr spojka
u prasečáku.
Jan Kubart

Hrad CHOUSTNÍK obývá pestré netopýří společenství
Hrad Choustník je urozeným panstvem již dávno opuštěn,
ale osiřelý není. Kromě dvounohých turistů jej vyhledávají i
návštěvníci okřídlení. Hradní sklepení slouží jako tradiční zimoviště netopýrů, kde jich bylo zjištěno celkem sedm druhů.
Areál hradu i skalní město v okolních bučinách jsou také významnými místy jejich podzimního rojení. První záznamy o
místních letounech pocházejí již z roku 1988. Od té doby zde
monitoring probíhá pravidelně. Ač se jedná o lokalitu se spíše
menšími celkovými počty zvířat, vyniká zdejší společenstvo
zimních spáčů druhovou pestrostí. Nejčastějšími hosty jsou
na Choustníku netopýři černí, ušatí a velcí. V některých letech se objevují rovněž zástupci dalších druhů, jako je např.
netopýr severní, n. vodní, n. řasnatý či n. dlouhouchý. Zřícenina obklopená listnatými lesy slouží i jako významné místo
podzimních netopýřích sletů (tzv. swarming). Potkávají se zde
mimo jiné samci se samicemi, aby se pářili.
O letounech a jejich ochraně se lze dozvědět více s využitím hravých pracovních listů pro celou rodinu Netopýři na
hradech a zámcích nebo z letáčku S netopýry pod jednou stře-

chou, jež jsou k dispozici v pokladně hradu. Na Táborsku pak
lze navštívit i další velice významné zimoviště letounů – Chýnovskou jeskyni.
Ochranu netopýří populace na hradě Choustník zaštiťuje Česká společnost pro ochranu netopýrů společně s Katedrou zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. www.ceson.org
Zajímavost: Účelem swarmingu je především roznožování.
Netopýři samičky si na těchto shromaždištích vybírají vhodného partnera, často je to ten samý jako v předchozím roce,
se kterým se páří. K oplodnění vajíčka však dojde až na jaře
příštího roku, do té doby přechovávají samice spermie ve
svých pohlavních cestách. Odborně se tento jev označuje
jako oddálené oplození. Samice netopýrů díky tomu mohou
načasovat vývoj mláděte na příznivé období, aniž by byly limitovány dostupností vhodného partnera. Kromě páření se
při swarmingu odehrává ještě jedna důležitá věc. Mladí netopýři si osvojují informace o poloze a výběru vhodných zimovišť.
(Zdroj: kvmuz.cz, Jan Matějů)

MARIE SLUKOVÁ
oslavila 103. narozeniny
CHÝNOV – V pondělí 31. ledna 2022 oslavila Marie Sluková v chýnovském domově pro seniory 103. narozeniny! „Marie
Sluková (rozená Rebrošová, Choustník
18) je rodačka z nedalekého Choustníku
a podstatnou část svého aktivního života prožila nejen v Chýnově, ale i v Praze
a v Táboře. Pak se do Chýnova vrátila. Je
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nejen nejstarší obyvatelkou města, ale
patří i k nejstarším občanům na Táborsku. Marie Sluková už bohužel moc nemluví a pohybuje se pouze na vozíčku,
ale stále je při chuti. Ráda si dá sladké a
nepohrdne třeba vaječným koňakem.
V chýnovském domově pro seniory je
i její čtyřiaosmdesátiletý syn Pavel Pa-

šek, který je s ní v každodenním kontaktu. Díky výborné péči ošetřovatelek
je oslavenkyně ve svém věku v dobré
kondici. Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví a spokojenosti!
Není bez zajímavosti, že právě v Chýnově se ještě za Rakouska - Uherska
v roce 1882 narodila dodnes nejstarší
obyvatelka České republiky Marie Míková, která se dožila 112 let a zemřela
roku 1994 ve Vídni,“ prozradil chýnovský místostarosta Evžen Zadražil. –ev
Převzato se svolením týdeníku Táborsko.

ý
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Po dvouletém půstu se nám letos
opět vrátily společenské a zábavné
akce pro děti i dospělé. Obec tedy začíná zase společensky žít a lidé mají možnosti k vzájemnému setkávání. Sociální
kontakt se známými ale i s ostatními
lidmi nám už dost chyběl a na všech je
vidět, jak moc o jakékoli vyžití stojí.
Začátkem jara, konkrétně 12. března,
proběhl dětský karneval. Družstevní
dům v Choustníku praskal ve švech.
Všude bylo plno balónků a různých ozdob. Uprostřed sálu čekaly na děti dvě
skluzavky, které je během odpoledne
nenechaly rozhodně zahálet. Začátek
byl ohlášen na půl druhou odpolední,
ale první nedočkavci dorazili už o hodinu dříve. Není divu, obsadit místa u
stolů, poupravit kostýmy a využít volný

prostor sálu, to jsou opravdu vážné důvody, proč přijít v předstihu.
Dětskou dušičku ovládá z největší části
fantazie. Chvilku chce být námořníkem,
pak zase klaunem, tyto touhy se mění
rychleji než počasí za okny. Dětský karneval je jednou z možností, jak si tyto
představy splnit. A navrch, tolik kamarádů na jednom místě, to se jen tak nevidí.
Děti se však chtějí také bavit. Během
zmiňovaného odpoledne na ně čekalo
několik soutěží. Nešlo vynechat oblíbenou stoličkovou, různé slalomy s míčky,
namotávání bonbonů na tužku nebo
například dostihy na gumových míčích.
Za účast v soutěži si samozřejmě každý

odnesl nějakou tu sladkost. Došlo také na
promenádu jednotlivých masek. Každý
se mohl ukázat ve vší své kráse, a hlavně
si dojít pro odměnu v podobě grafické
tabulky a několika doplňků. Pro potěšení přítomných rodičů dostaly děti frkačky. V době mezi soutěžemi se tancovalo
nebo jen tak blbnulo. Vzduchem poletovaly papírové proužky a jiné propriety
k podobným akcím určené.
Užít si to musel snad každý. Rodiče
poseděli a popovídali si, děti se vyřádily a dušičky měly klid. Karneval skončil
kolem půl šesté, když poslední balónky
z výzdoby opouštěly sál a hudba utichla. Tak zase za rok, kamarádi.

Den matek
Druhá májová neděle již tradičně patří Dni matek. Dni, kdy
si připomínáme ty nejdůležitější ženy v našem životě, bez
kterých bychom tu nebyli. Mateřství se v různých podobách
slaví již po celá staletí. Letos jsme v Choustníku slavili v sobotu
7. května.
Na území Československa se tento svátek dostal v roce
1923. Přičinila se o to Alice Masaryková, dcera prezidenta
T. G. Masaryka. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl
však na našem území více preferovaný Mezinárodní den žen
a Den matek šel do pozadí. Avšak po revoluci v roce 1989
se opět začal veřejně slavit. Datum oslavy tohoto dne není
přesně daný a po celém světě připadá na jiný den i vzhledem
k tradici, z nichž jednotlivé země vycházejí. Slovensko,
Česko, Amerika, Německo či Rakousko dává přednost
druhé květnové neděli. Zatímco Velká Británie a Irsko ho
slaví čtvrtou neděli půstu. V Rusku tyto oslavy připadly na
poslední neděli v listopadu a v Polsku na 26. května. Naopak
v arabských zemích se tento den slaví 21. března.
Jde o den, kdy se po celém světě vzdává hold matkám a
mateřství. Na chvíli se zastavit a vzdát jim poctu za všechnu jejich

nekonečnou lásku a péči. Je zvykem, že v tento den dávají děti
svým maminkám malý dárek jako poděkování za to, co všechno
pro ně obětovaly. Děti ve školkách a školách obdarovávají své
maminky ručně vyrobenými dárky nebo si pro ně připraví
speciální vystoupení. Ne jinak tomu bylo i letos u nás.
Děti si připravily krátký program. Šlo o pásmo básniček
věnovaných právě maminkám a nutno podotknout, že
málokteré oko zůstalo suché. Následoval přípitek a čas věnovaný
popovídání si doplněný kávičkou a zákuskem, který jako již
tradičně poslal maminkám pan Lapáček. Zhruba od sedmé
hodiny začala k poslechu a tanci hrát hudební skupina Klávesy
band. Netrvalo dlouho a dcery přítomných maminek, které na
úvod přednášely básně, doslova vytáhly oslavenkyně na parket.
Ten už se pak plnil s každou písničkou. Bylo vidět, jak přítomné
maminky zapomněly na všední starosti a jen se oddávaly zábavě
a rozhovoru. Kapela měla hrát do půlnoci, ale neodolala nátlaku
bavících se dam a přidala ještě jednu hodinku.
Maminkám je třeba děkovat každý den, tak na to myslete,
až vám budou připravovat oblíbené jídlo, stlát vaší postel
nebo jen tak doma uklízet.
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S Hradilem na Hradě
Přiznám se, že odjakživa je mou srdeční záležitostí Morava a její folklór.
Minimálně jednou do roka se vydám
tímto směrem a navštívím některou
z oblastí, kterou zdobí vinohrad. Zavítám do sklípku a nasaji atmosféru.
Samozřejmě okoštuji něco z poslední
úrody a ochutnám místní speciality.
Mentalita tamních lidí je o poznání jiná,
než jsme zvyklí u nás. Možná, že právě
proto se zrodila myšlenka na uspořádání degustace právě u nás na hradě.
Jeho zdi již slyšely mnoho hudebních
žánrů, ale dovolím si říct, že cimbálovka
zde zazněla poprvé. Sobotní podvečer
28. května se k takové akci docela hodil.
Na pátou hodinu se na hrad začali scházet příznivci vína a dobré moravské hudby. Kolem půl šesté začal košt produktů
z vinařství Hradil, které působí v Čejkovi-

cích a má nejen u nás velmi dobré renomé. Přítomní ochutnali celkem šestnáct
vzorků. Samozřejmě, že bylo důležité
proložit degustaci nějakým tím pokrmem. Na stolech byla připravena škvarková pomazánka, obložené mísy s uzeninou a sýry, zelenina a koláčky. Ke všemu dostatečné množství pečiva a vody.
Osobně mám raději víno bílé, ale
z ochutnávaných šestnácti vzorků jsem
neobjevil ani jediný, který by mi nechutnal. Pravda, některé odrůdy byly
pro můj jazýček lahodnější, ale to je
otázka chuti. Co host, to jiný názor.
A o tom právě degustace je. Chvilku
trvalo, než přítomní dopili všechny
načaté láhve, aby si vybrali, co budou
během zbytku večera pít.
Zábava tím zdaleka nekončila. Dorazili
ogaři z Čejkovic a přivezli s sebou cimbál.

U nás ne zrovna často vídaný hudební
nástroj se specifickým zvukem. A jak
se říká, kdo umí, ten umí. Oni opravdu
uměli. Zapomněl jsem poznamenat, že
šlo o cimbálovou muziku Morava. Její
repertoár se neskládá pouze z moravských lidových písní, ale vybírá si skladby i z Čech a Slovenska. Velmi záhy jejich
chytlavé tóny zvedly přítomné návštěvníky z lavic a přitáhly je k provizornímu
pódiu. Někdo tančil, jiný zase jen tak postával v blízkosti hudebníků a pohupoval
se do rytmu. Všichni však zpívali, ať už slova znali či ne. Tato dobrá nálada vydržela
až do konce, což bylo někdy po půlnoci.
Těžko jsme se s Moraváky loučili. Uteklo
to strašně rychle, ale tak to bývá, když se
dobře a bezstarostně bavíte. Když jsme se
loučili u hradní brány, museli jsme si slíbit,
že tuto akci zopakujeme.

Putování pohádkovým lesem
Během sezóny se na náš hrad vypraví
spousta návštěvníků. Kdo se na něj však
rozhodl vyšlápnout v sobotu 4. června,
mohl klidně potkat i loupežníka. Ne, že
by někdo v našich lesích přepadával pocestné, jen děti měly svátek a pohádkové postavy jim ho přišly trochu zpestřit.
A tak u parkoviště pod hradem přivítal
po sedmnácté hodině každého caparta
sám známý loupežník Rumcajs. Děti ho
dobře znají, proto se nebály a nadšeně
splnily úkol, který jim zadal. Jinak by je
prý k hradu nepustil. Musely se trefit šiškou skrz hradní bránu. Tedy hrad byl jen
namalovaný, ale úkol to nebyl zrovna
lehký. Za splnění dostal každý odměnu
a Rumcajs po nich poslal vzkaz na hrad,
který nesměly zapomenout. Úkolů na
děti čekalo cestou celkem šest. Na jednotlivých zastaveních je vždy přivítala
jiná pohádková postava. U Červené karkulky musely nandat do košíčku rozsypané dobroty. Maková panenka a motýl
Emanuel je poprosili, aby jim pomohly
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navléknout poztrácené korále. Čarodějnici opravily její perníkovou chaloupku,
s Ferdou mravencem přenosily kostky cukru do mraveniště, a aby mohly
vstoupit na hrad, musely ducha obehrát v kostkách. Na hradním nádvoří už
na ně čekala Manka, Rumcajsova milá,
a právě jí měly doručit vzkaz: „Rumcajs
přijde na večeři,“ zaznělo mnohokrát
z dětských úst. Veselé putování nepokazil ani chvilkový deštík.
Na hradě na děti čekaly další soutěže jako terče s šipkami, hody míčkem či
kroužky nebo třeba skákání v pytli. Každý se mohl zabavit dle libosti. A to malí i
velcí. Ani hlad nikoho netrápil. Připraveny
byly špekáčky k opékání a zásoba limonád k zažehnání žízně. Kolem deváté hodiny se všichni začali formovat a připravovat si své lampióny. Pak se, jak ohnivý
had, postupně přesouvali z hradu až na
hřiště v Choustníku. Tam byla celá oslava
dětského dne zakončena krásným ohňostrojem.

Snad si to ti malí užili, jak se patří,
a možná, že se s některou pohádkovou postavou téže noci ještě jednou
setkali ve svých snech.
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Počátkem roku, jako už každoročně, informovalo vedení
Policie ČR, jaká byla kriminalita v předchozím roce. Celková
čísla klesají, což je jistě dobře. Co ale rozhodně neklesá, je internetová kriminalita. Celkově bylo za rok 2021 registrováno
9 518 skutků spadajících do kategorie kybernetické kriminality a ostatní kriminality páchané v kyberprostoru. Meziročně se jedná o 17,9% nárůst (1 445 skutků), z toho bylo objasněno 2356 skutků. Co skutek, to ale není jeden poškozený.
Může zahrnovat i několik desítek či stovek poškozených,
neboť je tendence případy spojovat. Možná si řeknete, že
se vás to netýká. Že internet nepoužíváte, a když ano, tak
si dáváte pozor. Těch více jak 9 000 poškozených si to také
možná říkalo. Pokud jste svou povahou důvěřivý člověk, tak
jsou další řádky učeny právě pro vás. Toto se vám může velice
snadno stát.

Falešný bankéř
Může vám kdykoli na váš mobil přijít telefonát, v němž se
vám mužský hlas představí jako pracovník bezpečnostního
oddělení vaší banky, řekne vám číslo vašeho bankovního účtu
a zeptá se, zda jste v tuto chvíli např. na Moravě. Když se dozví,
že ne, tak vás informuje o tom, že se vám právě někdo pokouší na Moravě přes bankomat vybrat z účtu peníze, že je na to
upozornil jejich bezpečnostní systém. Nabídne vám ale řešení,
které spočívá v tom, že převedete zůstatek na účet, jehož číslo
vám pošle, a zde budou peníze v bezpečí do doby, než podezřelý výběr vyřeší. Zhruba jeden den. Když uposlechnete, tak
si můžete být jisti, že si své peníze už neužijete. Pochopitelně
vám nic nevrátí. Účet, na který peníze převedete, je sice v České
republice, ale patří osobě, která jej poskytne pro svého kamaráda a okamžitě, jakmile peníze přijdou, je buď vybere a předá
dál, nebo je přepošle na jiný účet. Tentokrát zahraniční.

Podvodné e-maily
Přijde vám e-mail od jakékoli banky, který na první pohled vypadá jako pravý - jsou v něm loga banky, správná telefonní čísla
apod. V textu vás informují o tom, že provedli aktualizaci systému
a pro používání internetového bankovnictví je potřeba přihlásit se
do účtu. V e-mailu je odkaz, přes nějž se do účtu přihlásíte. Když
této výzvy uposlechnete a zadáte požadované údaje, tak si buďte
jisti, že jste právě poskytli tyto údaje pachateli, a pokud nemáte
nastaven nízký limit pro internetové bankovnictví, tak vám peníze
převede do zahraničí, např. na herní nebo sázkový účet.

Facebook

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
cí poplatky, které chtějí celníci, kteří zásilku zadrželi, přepravní
společnost, pojištění apod. Zaplatíte jednou, dvakrát. Nejdříve
chcete pomoci. Pak už chcete jen své peníze zpět a platíte dál.
Jsou případy, v nichž poškozené ženy zaplatily milionové částky,
které již nikdy neuvidí. Stejně tak tomu je i u pracovníků armád
sloužících na misích v zahraničí, kteří potřebují poslat peníze na
léčbu svého dítěte, nebo peníze, které získali výhodným obchodem, nemůžou poslat na svůj účet. Tak požádají vás.

Investice

Máte přebytek peněz a chcete je do něčeho investovat? Internet
je plný nabídek. Netvrdím, že všechny jsou podvodné, ale…. . Jsou
případy, kdy je vám nabídnuta investice do různých kryptoměn
(např. bitcoinů). Úvodní požadavek je povinný nákup této měny
za 250 USD. Dostanete heslo, díky němuž se můžete přihlásit do
svého účtu, v němž můžete sledovat, jak se vaší investici daří.
Následuje telefonát, v němž vás zástupce společnosti přesvědčí
k dalším investicím a doporučí vám, ať si do svého počítače instalujete program, který umožní vzdálený přístup do vašeho počítače. Díky tomuto přístupu se již nemusíte o nic starat. Vše za vás
vyřídí zástupce. Jediné co ještě potřebuje, jsou údaje k přihlášení
do vašeho bankovního účtu a už to jede. Peníze z účtu ve statisících odchází jako investice, která se ale nikdy nevrátí.
Možná vás teď napadne, proč s tím Policie ČR něco nedělá, když
se jí daří vytrasovat, kde peníze končí. Pokud je pachatel z území
České republiky a svou trestnou činnost provádí ze stejné země,
dokáže Policie ČR udělat leccos (pochopitelně v mantinelech zákonů). Co se ale nedaří, je zajištění peněz u pachatele, neboť ten je
okamžitě utrácí. Pokud je ale pachatel ze zahraničí, tak naše pravomoci končí hranicemi ČR. Jsme nuceni spoléhat na mezinárodní
smlouvy, které však se všemi státy světa nejsou. Problémem jsou
zejména asijské státy. Ale i v rámci Evropy to není ideální. Smlouvy
v rámci EU sice jsou, ale značně záleží na dotázané zemi. Na odpovědi se čeká v řádu měsíců či let. Když přijdou, jsou mnohdy nepoužitelné, neboť odpovídají na něco úplně jiného, než byl dotaz.
Velkým problémem je svoboda a volnost v internetovém prostředí.
Ve většině případů nikdo neověřuje údaje osoby, která si zakládá e-mail, jakýkoli profil a dokonce finanční účet. Na internetu nejsou
jen oficiální banky, ale je zde celá řada internetových poskytovatelů
platebních služeb. Zároveň je potřeba zvažovat i ekonomické dopady spojené s žádostmi do zahraničí. Trestní řízení je vedeno v českém jazyce, ale do zahraničí se musí vše překládat do jazyka cílové
země a odpověď pak zpět do češtiny. A za to se platí.

Bc. Vodička Michal

Mnoho z vás má profil na Facebooku. Může se stát, že vás někdo z „přátel“ požádá o vaše telefonní číslo. Nepřijde vám to divné, a tak mu ho pošlete. Vždyť ho chce někdo z vašich „přátel“. Za
malou chvíli vás požádá o přeposlání číselných kódů. I ty pošlete.
Někdo se sice dotáže, oč se jedná, ale uspokojí se odpovědí, že
se žadatel účastní soutěže, k níž tyto kódy potřebuje, že vám vše
vysvětlí později. Kódy pošlete a pak se divíte, že se účet za vaše
mobilní služby navýšil o tisícové částky jako platby třetím stranám, které jste ale neobjednali. Vy sice ne, ale kódy jste poslali.
Peníze opět končí v zahraničí na herních nebo sázkových účtech.

Úspěšný zahraniční podnikatel, pracovník
zahraniční armády apod.
Tyto případy jsou cíleny hlavně na osamělé či citově vyprahlé ženy. Ale staly se i mužům. Na Facebooku můžete být
osloveni úspěšným zahraničním podnikatelem, který projeví
zájem si s vámi psát. Nic špatného na tom nevidíte. Průběhem
komunikace rozhovor přejde z běžných frází k osobním. Zmíní,
že jede udělat velice dobrý obchod, který když vyjde, tak přijede za vámi osobně a získaný obnos bude použit na start vašeho
společného života. Následuje informace o tom, že obchod se
zdařil, ale peníze v řádu milionů dolarů dostal v hotovosti. Nemůže je ale převézt na účet, tak vás požádá o službu, že si peníze pošle k vám na vaši adresu a až se sejdete, tak si je vezme.
Když souhlasíte, rozjede se kolo požadavků na stále se zvyšují-
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Jižní parkán vyklizen
Asi to také znáte. Nějaké místo vám
přiroste k srdci, ani nevíte proč. Možná je to genius loci, možná neviditelná energie místa, která přitahuje lidi
z okolí po staletí, nebo je to úcta a obdiv k tomu, co na tom místě naši předci postavili a do teď se tomu můžeme
obdivovat. Já to mám takhle s hradem
Choustník a jeho okolím.

Už jako dítě jsem tam rád s rodiči chodil. Je hezký za všech ročních období
a úplně nejvíc, když tam nikdo není.
Naštěstí pro hrad i většinu návštěvníků se současný majitel stará. Díky
tomu a díky přátelství s místostarostou Choustníka Mgr. Radimem Jindrou
jsem se po nějakém čase dostal zase
blíž k hradu, jeho historii a architektuře. Když se to propojilo s aktivitami
žáka naší školy, kdy vznikl projekt, při
kterém se natáčel hrad z dronu, pocítil
jsem potřebu všechnu tu nádheru, kterou mi toto místo za mnoho let dalo,
mu aspoň z části vrátit.

•
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Jednou z méně známých dominant
hradu je jižní parkán s dvěma dovnitř
otevřenými baštami. Před nimi je hluboký příkop a navazující val. Než se
k této části hradu dojde, míjí se navíc
téměř neznatelné základy předsunuté
věže. Toto opevnění patří k nejstarším
svého druhu u nás. Z parkánu se nyní
dá volně vstoupit do jižního paláce,
protože jeho jižní zeď se již odporoučela do propadliště dějin a příkopu.
Severní zeď je uzavřena mříží a uzavírá
tak hrad z jihu pro nezvané hosty. Je to
místo moc pěkné, každý jej „nenatrefí“, a je volně přístupné i v době, kdy je
hrad zavřen. V poslední době bylo však
zarostlé náletovými dřevinami, travou
a sem tam i znečištěno odpadem. Jakmile jsem do tohoto prostoru vstoupil,
okamžitě se mě zmocnila myšlenka
místo pořádně zpřístupnit všem, kteří
jsou ochotni nejen dojít na hrad, ale i jej
obejít. Po konzultaci s panem starostou
a schůzkou se správcem této lokality jako
chráněným územím Ing. Petrem Šiškou
se vše domluvilo a mohla se začít organizovat parkánová zotavovací akce. Oslovil
jsem žáky školy a jejich rodiče a na druhý
pokus (první zhatilo špatné počasí) jsme
se vypravili na hrad. Vyzbrojeni hráběmi, motorovými pilami, křovinořezem a
sekerami. Bylo nás něco málo přes deset. Několik učitelů, rodičů i studentů
z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře se vrhlo na nepřístupný terén a za
dvě hodiny byl parkán jak ze škatulky. Než
jsem se jako organizátor akce stihl rozkoukat a vymyslet pro partu dobrovolníků další úkol, byl vyčištěn jižní příkop a
vše odklizeno až na val, nebo za něj. Místo za pět hodin prokouklo k nepoznání.
Nahlas to nikdo neřekl, ale myslím, že
nejen já, jsem prožíval velký pocit štěstí.
Za prvé z toho, že kousek historie
může zase volněji dýchat, neboť není
sevřen v křoví, náletech dřevin a vysoké trávy. Za druhé proto, že se podařilo

celou akci velmi rychle zorganizovat
i přesto, že dnes bez úřadování nevyřídíte vůbec nic. A největší radost jsem
měl z toho, s jakým nasazení se přítomní
dobrovolníci pustili do práce a jak poctivě a nezištně byla provedena.
Příroda je mocná čarodějka, a časem si parkán zase vezme zpět. Věřím
však, že se nám podaří místo všem
obdivovatelům Choustníka po čase
zase lépe zpřístupnit.
RNDr. Petr Nývlt, Ph.D., ředitel
Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
PARKÁN (všeobecně) se nacházel před
hlavními hradbami, byla to plocha –
proti okolnímu terénu obvykle zvýšená
– uzavřená druhým pásem hradeb, nižší
parkánovou hradbou. Před parkánovou
hradbou býval příkop, často vyzděný,
někdy suchý, jindy napojený na zdroj
vody a občas používaný k chovu ryb,
a před ním obvykle ještě val, zesílený
dřevěným plotem vyplétaným proutím
- polský plot. Účelem toho všeho bylo
co nejvíce oddálit okamžik, kdy se nepřítel dostane k samotným hradbám.
Zatímco parkánové hradby bývaly obvykle jen jedny, příkopů a valů, na exponovaných místech klidně zesílených
palisádou nebo překážkami, mohlo být
hned několik soustav.
PARKÁN (na hradě Choustník) - nejspíše v 15. století během husitských válek
bylo potřeba posílit obranu hradu, před
jižní obvodovou hradbu jádra i předhradí byla předsunuta nová parkánová
hradba, které obíhala i západní bok jádra, před hradbou byl vyhlouben mohutný příkop s valem, aktivní obranu
parkánu zajišťovaly dvě čtverhranné
bašty - východní a západní
Zdroj: http://hrady.dejiny.cz/

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

Výlet do neznámé vesnice s panem Horákem 3.
Na fotografii z minulého zpravodaje je dům č. 17 v Kajetíně. Dům je situován směrem k rybníku a kapličce. Byl postaven v roce 1870 na zeleném pozemku p. Petrákem, který po
jeho prodeji odešel do Skopytc. V roce 1900 dům koupili Josef a Barbora Jandovi. Na fotografii jsou s nejstarším synem
Františkem, který jako profesor na zemědělské škole zahynul
v koncentračním táboře. Je také napsán na Památníku slovanského bratrství v Mnichu.
Blažena Kubartová

Předem dovolte, abych za redakci poděkoval paní Kubartové za poskytnuté informace k fotce z minulého dílu našeho časopisu. I do tohoto čísla jsme připravili dvě fotografie,
z nichž jednu určitě poznáte. Ale kdo je na té druhé? A jsou
ona „dvojčata“ stále na živu? Jediné, co víme, je, že fotografie
vznikla v Choustníku, Kajetíně, možná v některé blízké obci.
Pokud jste schopni a ochotni k této fotografii cokoliv sdělit,
prosím, ozvěte se nám na redakce@choustnik.cz. Děkujeme.

POKRAČOVÁNÍ

Tento příběh, který jsem psala do choustnického zpravodaje před šesti lety, má svoje pokračování. Stalo se totiž, že jsem se při
účinkování v pěveckém sboru „Sezimák zpívá gospel“, seznámila se Simonou Jiráskovou,
paní učitelkou ze základky v Opařanech. Slovo dalo slovo a náhodou jsem jí odvyprávěla
vpravo uvedený příběh.
Ona se na mě podívala a řekla: „Ten radenínský pošmistr, který dopis na gestapo zadržel, byl můj děda.“
„On to prý takhle dělával“, řekla skromně.
Takže se v tomto příběhu spojila lidská
statečnost i lidská podlost a mně přibyla
do života nová přítelkyně. Nic není náhoda.
Alena Hořejší, rozená Křížová

OBCHODY DOBRÉ VŮLE

Obchody dobré vůle jsou obchody s věcmi z druhé ruky, které dávají práci lidem s postižením.
OBCHOD DOBRÉ VŮLE
Světlogorská 2771, Tábor
(budova bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí)
Tel.: 739 386 087
Otevírací doba: po - pá: 8:00 - 17:00
so: 8:00 - 12:00
OBCHOD DOBRÉ VŮLE
9. května 640/22, Tábor
Tel.: 731 623 508
Otevírací doba: po - pá: 8:30 – 17:30
so: 8:30 - 12:00
(vchod z pasáže Atlantis nebo z ulice Kollárova)

Možnost zakoupení veškerého sortimentu
naší chráněné dílny.
OBCHOD DOBRÉ VŮLE
Jirsíkova 33, Soběslav
Tel.: 734 787 261
Otevírací doba: po - pá: 8:00 - 17:00

so: 8:00 - 11:00

Naším cílem je hlavně nabídnout práci lidem se zdravotním i mentálním postižením. Obchody mají však i ekologický význam - dávají druhou šanci již nepotřebným věcem, které nekončí na skládkách, ale mohou znovu sloužit někomu jinému.

Jak můžete Obchody dobré vůle podpořit?

• Máte-li doma nepotřebné, ale funkční věci, darujte nám je. My je
•
•
•

vyčistíme a nabídneme k prodeji lidem, kteří pro ně užitek najdou.
Jaké věci nám můžete darovat?
Přijďte k nám nakoupit.
Řekněte o našich obchodech svým přátelům a známým a pozvěte
je k nákupu u nás.
Darováním věcí i nákupem u nás dáváte práci lidem s postižením.
DĚKUJEME!

•
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ČINNOST SPOLKŮ
Popandemický turnaj stolních tenistů se mimořádně povedl
Okresní soutěže ve stolním tenise - konečné tabulky 2021-2022
Regionální přebor RSST Tábor 2021-22
Pořadí Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry Zápasy Body
1.
Soběslav C
24
21
0
3
302:130 66
2.
VS Tábor C
24
17
4
3
280:152 62
3.
Sudo. u Bechyně A 24
18
1
5
275:157 61
4.
Choustník A
24
16
2
6
262:170 58
5.
Mezno A
24
13
3
8
237:195 53
6.
Dražice A
24
11
3
10 211:221 49
7.
Ji. Bechyně B
24
11
2
11 223:209 48
8.
Orlov A
24
9
1
14 185:247 43
9.
So. Tábor A
24
9
1
14 200:232 43
10.
VS Tábor D
24
7
4
13 195:237 42
11.
N. Dvory B
24
4
1
19 157:275 33
12.
ZhořKlokot A
24
3
3
18 138:292 33
13.
MAS Sez. Ústí B
24
3
3
18 141:289 33
Okresní přebor 1. třída RSST Tábor 2021-2
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry Zápasy Body
Radimovice A
22
19
2
1
281:115 62
Sudo. u Tábora B
22
20
0
2
292:104 62
Ml. Vožice B
22
16
1
5
254:142 55
Dražice B
22
13
2
7
237:159 50
VS Tábor E
22
11
1
10 206:190 45
Mezno B
22
11
1
10 203:193 45
Sudo. u Bechyně B 22
9
4
9
185:211 44
Ml. Vožice C
22
8
2
12 182:214 40
Rataje A
22
7
2
13 173:223 38
Ol. Dl. Lhota A
22
7
1
14 182:214 37
Vlásenice A
22
2
1
19 119:277 27
MAS Sez. Ústí C
22
0
1
21
62:334 23

Okresní přebor 2. třída RSST Tábor 2021-22
Pořadí Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry Zápasy Body
1.
Choustník B
18
17
0
1
248:76 52
2.
Ji. Bechyně C
18
16
0
2
222:102 50
3.
Soběslav D
18
12
0
6
182:142 42
4.
Brusírna Tábor A
18
10
2
6
176:148 40
5.
VS Tábor F
18
8
3
7
154:170 37
6.
Sudo. u Tábora C
18
8
1
9
169:155 35
7.
ZhořKlokot B
18
7
0
11 146:178 32
8.
N. Dvory C
18
5
2
11
141:183 30
9.
Orlov B
18
2
2
14 103:221 24
10.
Mezno C
18
0
0
18
79:245 18

Po tříleté pandemické pauze (naposledy se hrálo v roce
2019) se letos 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 rekordní, celkově dorazilo dvacet dva 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 Luboš Závorka z Choustníku, který obsadil
celkové 2. místo.
Na závěr dovolte, abych poděkoval obcím Radenín, Choustník a Chrbonín za podporu, firmám OPEKO a Jasanka za sponzorské dary a Mirku Touskovi, terezínským hasičům a SK Podhradí Choustník za organizaci turnaje.

Nejúspěšnější sezóna choustnických stolních tenistů

Za obrovský úspěch lze považovat, že přes ne příliš přívětivou pandemickou situaci se všechny soutěže stolních tenistů
odehrály. Ani nás Covid příliš nezasáhl, vše důležité proběhlo
jak má. Ba co víc, skvěle. Cíle jsme měli před sezónou dva –
aby se naše „Áčko“ napočtvrté udrželo v regionálním přeboru
a aby naše „Béčko“ postoupilo z jakéhokoliv místa do 1. třídy
okresního přeboru. Že nakonec bude „Áčko“ čtvrté a „Béčko“
postoupí s jednou prohrou z místa prvního, to nás nenapadlo
ani v nejúžasnějších snech. A aby toho nebylo málo, stolní
tenis hraje na Choustnicku čím dál tím víc lidí. Takže příští rok,
to budeme mít i „Céčko“, čímž se staneme jedním z největších
klubů na okrese Tábor.
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