ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
1. ČÍSLO
„Velmi děkujeme Žanetě Křížové
za kresbu hradu Choustník, která
bude používána na titulní stránce
zpravodaje.“
Redakce
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že se Vám do rukou
dostává choustnický občasník, který by Vás měl průběžně informovat
o dění v obcích, ať už po stránce kulturní, sportovní atd., ale v neposlední
řadě také o tom, co se děje či bude dít
na obecním úřadě. Obec Choustník se
vydáním časopisu zařadila mezi valnou většinu obcí, kde tyto zpravodaje
vychází pravidelně již delší dobu. Není
to však jediná novinka, a tak dovolte,
abych Vás o dalších informoval v následujících řádcích.
Jak jste si jistě všimli, o veřejný pořádek v obci se stará Mirek Tupý. Tento pracovník je v režimu veřejně prospěšných prací dotovaných úřadem
práce.
Dále jste určitě zaznamenali, že veřejné osvětlení funguje přes noc všude.
Staré zářivky při dosloužení měníme
za LED zářivky, které mají mnohem
delší životnost a zároveň výrazně nižší
spotřebu elektrické energie. Zároveň
jsme síť veřejného osvětlení napojili
na automatické zapínání a vypínání
podle momentálního slunečního svitu,
takže by se už nemělo stát, že se bude
svítit i za dne.

ČERVEN - ČERVENEC 2015
A co na obci připravujeme?
V současné době jsou podány dva
projekty na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR v rámci operačního programu životní prostředí. První na techniku (traktor, šest velkokapacitních
kontejnerů na odpad, štěpkovač),
druhý na komunitní kompostárnu pro
likvidaci biologického odpadu. Obec
by se v případě schválení podílela
deseti procenty z celkové ceny projektu. Doba vyřízení těchto projektů
od podání žádosti trvá zhruba jeden
rok. Pro obec je tato technika důležitá
s ohledem na nový zákon o bioodpadech a jejich likvidaci (tráva, lupení,
větve). Zároveň již probíhá stavební
řízení na sběrné místo pro veškerý
odpad.
Velkými změnami by měl projít
hrad. Byla nám poskytnuta dotace
z oddělení regionálního rozvoje Jihočeského kraje ve výši 100 000 Kč
na opravy, které se budou týkat přestavby a zvětšení pergoly, kde bude
použita taška bobrovka. Zároveň
připravujeme nové vyhovující parkoviště s kapacitou 45 aut na louce směrem na Chrbonín. Také jsme
oslovili kulturní odbor města Tábora a Soběslavi, takže hrad se stane
součástí nabídek info–center těchto
měst. Slibujeme si tedy podstatně
větší návštěvnost hradu a tím i zisk
ze vstupného.
V sobotu 25. 7. 2015 budou na hradě probíhat znovuobnovené středověké slavnosti, bližší informace budou

s časovým předstihem zveřejněny
na plakátech a webu obce.
Díky další poskytnuté dotaci od Jihočeského kraje ve výši 80 000 Kč by
během léta mělo dojít k obnovení tenisového hřiště.
V dlouhodobém horizontu chceme
postupně přivézt k životu projekty, kde
byla sice zpracována projektová dokumentace, ale nebyla dotažena ke stavebnímu povolení. Při dnešní byrokracii je to dlouhodobější proces, takže
minimálně tento rok se budeme snažit
postupně stavební povolení získávat.
Jde především o tyto projekty: kanalizace Choustník - druhá etapa, prodloužení obecního vodovodu v části
„Dubovka“, náprava povodňových
škod v Kajetíně, rekonstrukce místní
komunikace v obci Předboř, dokončení oprav kulturního střediska „kino“
v obci Předboř, výstavba komunikace
k obecní čističce odpadních vod.
Prioritně chceme realizovat přístupovou komunikaci včetně zasíťování
k parcelám směrem od „kozího plácku“ k hájovně. Tím by vznikly podmínky pro další bytovou výstavbu zejména mladých rodin.
Snažil jsem se v tomto článku shrnout veškeré informace, o kterých
jsem přesvědčen, že by mohly být pro
občany obcí Choustník, Předboř a Kajetín zajímavé. Pevně věřím, že v budoucích číslech časopisu Vás budu již
seznamovat s konkrétními výsledky
práce obecního úřadu.

•

Jan Kubart - starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO

Úřední hodiny obecního úřadu:

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu
roku 2014:
Jan Kubart - starosta
Mgr. Radim Jindra - místostarosta
Veronika Jakeš - předseda kontrolního výboru
Jindřich Komárek ml. - předseda sociálního výboru
František Kvasnička - předseda finančního výboru
Ing. Jiří Duba - zastupitel
Mgr. Petr Dvořák - předseda školského a kulturního výboru
Jan Punčochář - zastupitel
Karel Průša - zastupitel

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

ZAMĚSTNANCI OBCE

pondělí 18.00 – 20.00
1. čtvrtek v měsíci 18.00 – 19.00

Eva Mastilová - matriká ka
Miloslava Strouhalová - ú!etní
Mirek Tupý - ve ejn" prosp"šné práce

7.30 – 15.00
7.30 – 15.00
7.30 – 17.00
7.30 – 15.00
7.30 – 14.00

Informace o hlášení místního rozhlasu jsou
uveřejněné na stránkách obce.

Otevírací doba
Místní lidové knihovny Choustník

Místní poplatky za domovní odpad a psy
Místní poplatky na rok 2015 činí:

SLOŽENÍ VÝBORŮ
- kontrolní výbor - předseda: Veronika Jakeš, členové:
František Kvasnička, Jiří Duba
- finanční výbor - předseda: František Kvasnička, členové:
Veronika Jakeš, Petr Dvořák
- školský a kulturní výbor - předseda: Petr Dvořák, členové:
Radim Jindra, Karel Krejza, Eva Pekařová, Veronika Jakeš
- sociální výbor - předseda: Jindřich Komárek ml., členové:
Karel Průša, František Kvasnička

KONTAKTY

za domovní odpad:
400,- Kč za osobu mající trvalý pobyt v obci
400,- Kč za cizince s povolením trvalého nebo
přechodného pobytu delší než 90 dní
400,- Kč za vlastníka stavby určené k rekreaci nebo rodinný
dům, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu
za psy:
50,- Kč za jednoho psa
75,- Kč za každého dalšího psa
Poplatky jsou splatné nejpozději 31. 08. 2015.
Poplatky je možné zaplatit:
- v hotovosti na obecním úřadě
- na účet obecního úřadu č. 3524301/0100, variabilní symbol
- číslo popisné

telefon: 381 592 117
email: obec.choustnik@volny.cz
datová schránka: rsvb5aa
účet obecního úřadu: 3524301/0100

To, co by vás mohlo zajímat z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO)
• ZO projednalo a schválilo odměnu mís- vstupné 20,- Kč, dospělí 40,- Kč, rodinné • ZO projednalo a schválilo výši vstupného
vstupné / 2 dospělí + max. 3 děti/ 100,- Kč.
tostarostovi ve výši 3.500,- Kč měsíčně
na „Slavnosti na Hradě Choustník“- doa všem členům zastupitelstva obce včetně • ZO projednalo a schválilo výši cen vodspělí 100,- Kč, děti 50,- Kč, po 17.00 hodipředsedům jednotlivých výborů ve výši
ného a stočného v roce 2015. Vodné
ně 50,- Kč
300,- Kč měsíčně.
bude 21,76 Kč, stočné 26,26 Kč včetně • ZO projednalo a schválilo v rámci dotace
• ZO pověřilo osoby k oddávání: Jan Kubart – DPH.
DSP (Dobrovolný svazek obcí Pod horou)
starosta, Mgr. Radim Jindra – místostarosta, • ZO projednalo a schválilo záměr pronapodat žádost na opravu chodníku od příVeronika Jakeš – člen zastupitelstva. Stanojmout rybník „Voborný“.
ručního skladu ZŠ směrem ke Kooperaci
vilo dobu oddávání pátek 8.00-14.00 h., so- • ZO projednalo a schválilo samotěžbu pa/parcela č. 889/ a oprava chodníku před
bota 8.00-13.00 h.
kulturním domem Předboř čp. 44
livového dříví – pro 1 bytovou jednotku 5
• ZO schválilo změnu úředních hodin ve stře- plm za cenu 100,-- Kč bez DPH za rok 2015. • ZO projednalo a schválilo opravu produ do 17.00 h. a v pátek do 14.00 h.
• ZO projednalo a schválilo opravu te- pustku v Kajetíně u čp. 16
• ZO schválilo opětovné uzavření veřejno- nisových kurtů. (Jihočeský kraj již po- • ZO projednalo a schválilo částku
•
•
•

právní smlouvy na úseku projednávání
přestupků s městem Tábor.
ZO projednalo a schválilo dárkové balíčky
pro jubilanty ve výši 500,- Kč, věk jubilantů 65, 70, 75, 80, 85 let a výše každý rok.
ZO projednalo a schválilo návrh na dotaci
z Programu obnovy venkova „Oprava zdiva
a zázemí na Hradě Choustník“. (Obci již byla
poskytnuta na tyto opravy dotace ve výši
100 000 Kč).
ZO projednalo a schválilo výši vstupného
na Hrad Choustník od roku 2015 – snížené

•
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•
•
•

skytl obci na tuto opravu grant ve výši
80.000,- Kč.).
ZO projednalo a schválilo volební řád
školské rady a jmenovalo členy školské
rady Veroniku Jakeš a Mgr. Petra Dvořáka
ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z průměrného počtu žáků v ZŠ
Choustník na školní rok 2015/2016
ZO projednalo a schválilo minimální počet
žáků v Mateřské školy Choustník na 10 dětí
- provoz MŠ o prázdninách bude přerušen,
jestliže počet poklesne pod 10 dětí

•

•

do 250.000,- Kč na provádění oprav
v kulturním domě Předboř

ZO pověřilo starostu k zahájení přípravných prací a k přípravě projektové dokumentace k výstavbě místní komunikace
od čísla popisného 42 směrem k hradu
(p. č. 644/28, 644/29, 644/30, 644/31,
644/32)
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva obce naleznete na
www.obec-choustnik.cz
v podkapitole úřad obce - úřední deska.

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Den matek v Choustníku
V družstevním domě v Choustníku to v sobotu 9. května
opravdu žilo. A to tam nebyl skoro žádný chlap. Za to dámami se před pátou hodinou odpolední začal plnit sál. Nešlo
o náhodu. Na druhou květnovou neděli totiž připadá svátek
matek. Sešlo se jich skoro šedesát. Opravdu úctyhodný počet.
Po té, co se usadily, čekal na ně malý dárek k jejich svátku
v podobě pásma písní a básniček. Sbor osmnácti dětí z obce
pod vedením paní Evy Pekařové a Pavly Dvořákové nacvičoval toto představení celý předchozí měsíc. Složení sboru
bylo velmi různorodé. Od malých ze školky až po ty, co končí základní školní docházku. Postupně se všichny prostřídaly
v recitování básní, které prokládaly společně zazpívanými písněmi. Některé maminky a babičky dokonce uronily i slzičku.
Po vystoupení dětí následovala tzv. volná zábava. V tomto
případě to znamenalo všeobecné klábosení o čemkoliv. Oslavenkyně si daly kávu a zákusky, které dodal na tuto událost jako
dárek pan Lapáček. Chlebíčky, které zdobily stoly, připravily některé z maminek.
V sedm hodin čekalo na maminky další překvapení, kterým
byla hudební skupina Klávesy band. Dva hudebníci s klávesami

Den matek v Choustníku

a zpěvačka se postarali o opravdu kvalitní zábavu, která místo
původně plánované desáté hodiny skončila až o půlnoci.
Podle reakcí zúčastněných se tato oslava svátku matek opravdu povedla.
-pd-

VÝLET DO LONDÝNA
17. března 2015 se někteří žáci naší
základní školy vydali na pět dnů za památkami do proslulé Anglie. K našemu putování se přidala i skupina ze
Základní školy Chýnov. K tomu všemu
s námi jela ještě naše paní průvodkyně z pelhřimovské cestovní kanceláře.
Jeli jsme přímo do hlavního města
Velké Británie. Cesta trvala okolo dvaceti hodin, neboť je Londýn vzdálen
asi 1400 km. Cesta byla velice dlouhá,
a tak jsme měli po třech hodinách
přestávky na pumpách. Na hranici
Velké Británie jsme si museli vystoupit z autobusu a předložit cestovní
doklad. Měla jsem opravdu strach, že
něco nebude v pořádku, ale naštěstí
jsme mohli pokračovat Eurotunelem,
který vede pod mořem, do Londýna.
Poté, co jsme dorazili do Londýna,
neotáleli jsme a hned vyrazili za památkami. Jako první jsme navštívili
observatoř Greenwich. Na tomto místě se polokoule rozděluje na západní
a východní část. Poté jsme se projeli
výletní lodí po Temži, která protéká
Londýnem. Velice zajímavá byla také
prohlídka divadla Globe. Rozhodně
jsem si nemohla nechat ujít pohled
na překrásný Tower Bridge, který se
příležitostně zvedá. Také jsme viděli pevnost Tower a nakonec jsme se
vrátili lodí nazpátek. Schylovalo se
k večeru a já měla větší a větší strach,

co se bude dít. Měli jsme totiž strávit
první noc u našich anglických rodin.
V 19:00 každý nastražil uši a pozorně
poslouchal, jestli neuslyší jméno své
rodiny. „RANGIPULAY!“ ozvalo se. A je
to tady. Kolena se mi celá roztřásla a já
vyšla ven a hledala jsem svou rodinu.
Konečně jsem ji uviděla a byla jsem
opravdu nadšená. Stála tam velice příjemná paní, která mě a moji kamarádku zavedla hned k sobě domů. Ukázala nám dům a představila nám svoji
dceru Sherrinu. Nakonec jsme zjistily,

Výlet do Londýna

že dvě noci strávíme ještě ve společnosti čtyř dívek ze Strakonic. K večeři jsme dostaly pizzu. Poté jsme naší
hostitelce daly dárky a zalezly jsme
do svého růžového pokoje. Myslela
jsem, že když je o hodinu méně než
tady, nebude se mi chtít spát. Ale to
jsem se zmýlila. Hned, co jsme ulehly do postele, usnula jsem. Druhý
den jsem se probudila a v domě bylo
boží dopuštění. Každý se chtěl dostat
do koupelny, otec připravoval snídani, matka spěchala do práce, dcera si
oblékala školní uniformu a před domem stálo překrásné auto. V tu chvíli
jsem si pomyslela, že se asi tak špat-

•
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ně mít nebudou. Na druhou stranu si
myslím, že my, Češi, se stejně máme
lépe. Ale to, co mě nejvíce zaujalo, je,
že mají v každém domě vodo-vodní
trubky zvenku. Je to proto, že nejsou
zvyklí na velké mrazy. Také jsem postřehla, že hodně šetří. Například nám
po desáté hodině vypínali wifi, topení
a elektřinu. No, ale zpátky k průběhu
druhého dne. Nejprve jsem si pochutnala na výtečné snídani a poté jsme
konečně mohli vyrazit na celý den
do Portsmouthu. V tomto nádherném
městě je skoro vše zasvěcené kapitánu Nelsonovi, který padl v bitvě u Trafalgaru. Tento den jsme také pluli lodí.
Neprohlíželi jsme si monumentální
stavby, ale především lodě. Výlet byl
velice zajímavý. I když moc nejsem
na tuto námořní techniku, docela
mě to zaujalo. Schylovalo se k večeru
a my už zase byli zpátky v našich rodinách a čekali jsme na poslední strávenou noc. Vše utíkalo rychle a než jsme
se nadáli, byl tu den poslední. Rozhodně byla docela škoda, že jsme zde
prožili tak krátkou dobu, ale já osobně
jsem ráda, že jsem si alespoň ověřila,
že s angličtinou na tom nejsme tak
špatně, jak jsem si myslela. Poslední
den jsme vyrazili na ty největší atrak-

Výlet do Londýna

ce Londýna. Jako první jsme navštívili
London Eye. Pohled z tohoto kola je
opravdu překrásný. Dále jsme se prošli kolem Westminsteru a věže královny Alžběty, jejíž součástí je zvon Big
Ben. Poté jsme viděli Buckinghamský
palác a Trafalgarské náměstí a nakonec jsme se projeli legendárním
dvoupatrovým červeným autobusem
až k Národnímu muzeu. Opravdu mě
zaujalo, že vstupy do těchto muzeí
platí stát. Sluníčko začalo pomalu za-

padat a náš výlet se chýlil ke konci, ale
ještě před tím jsme museli úspěšně
absolvovat jízdu autobusem domů.
Přes všechny hranice jsme přejeli bez
problémů a dokonce jsme v jednu
chvíli i spali, což byl opravdu zázrak.
Nakonec jsme s radostí dorazili nazpět do Choustníka. Hrozně rychle to
uteklo, ale vzpomínky na báječnou
Anglii s těmi nejlepšími kamarády mi
zůstanou nadosmrti.
-vz-

TRAKTORISTŮV KOUTEK
Úvodem bych rád pozdravil všechny příznivce starých i nových traktorů – velkých pomocníků v zemědělství. Žijeme na vesnici a bez nich bychom si už život nemohli ani představit. Proto bych vám
ve svých příspěvcích rád představil různé fotografie, dobové prospekty a technické parametry našich
i cizích traktorů.
Dnes by to byl traktor Škoda 30, který byl k vidění i na minulé traktoriádě v Choustníku v roce 2014 v několika exemplářích, z toho jeden velmi zdařile zrestaurovaný. Na vyobrazení je prodejní prospekt tohoto traktoru, jak ho výrobce
prezentoval po roce 1945. Mnoho starších traktoristů s ním
určitě i pracovalo a velmi dobře ho znali.

•
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Byl bych velmi rád, kdybyste i vy, traktoristé , přispěli svými poznatky a zkušenostmi do rubriky Traktoristův koutek.
Jan Kubart

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

OBEC CHOUSTNÍK
Vás srdečně zve na znovuobnovené

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
NA HRADĚ CHOUSTNÍK v sobotu 25. 7. 2015
Bližší informace budou s časovým předstihem zveřejněny na plakátech a webu obce

JARO
s Novitou
Smíšený pěvecký sbor NOVITA
(garantováno Akademia alternativa) (DDM Tábor)
Eva Králová – sbormistryně
David Kratochvíl – tenor, flétna
Martina Pechová – klavír
Veronika Sychová - violoncello
Jiří Sycha – housle
Roman Kratochvíl – kytara
Yvetta Fialová - perkuse

si Vás tímto dovoluje pozvat na koncerty:

6. 6. 2015 - 19.00 hodin
Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku

✽

7. 6. 2015 - 19.00 hodin
Českobratrský evangelický kostel v Soběslavi

✽

16. 6. 2015 - 19.00 hodin
klášterní kostel Narození Panny Marie
na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře

Chtěli byste do zpravodaje „Z podhradí“ přispět svým příběhem,
skutečnou událostí z minulosti či pověstí, akcí, fotkami z dob dávno
minulých i současných?
Poděkovat někomu z podhradí, případně opěvovat krásy našeho kraje?
Něco se vám ve vašem okolí nelíbí, chcete něco sdělit vašim
zastupitelům nebo vedení obce?
Zašlete nám své příspěvky, budeme za ně rádi!

redakce@choustnik.cz
nebo
Redakce „Z podhradí“
Choustník 16
391 18 Choustník

•
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA
Původ jména „CHOUSTNÍK“
Jméno hradu i vesnice dlí dosud u lidu
v pověstech. Jedna z pověstí vypravuje:
Krásný a statečný panoš zamiloval se
do dcery císaře Bedřicha Rudobradého.
Princezna jeho lásku opětovala, ale císař
jí nepřál. Milenci proto prchli a po dlouhé cestě usadili se v kraji táborském a vystavěli si hrad. Po čase zapomněl císař
na svůj hněv a šel dceru hledat. Aby nebyl poznán, dal si své rezavé vousy ostříhati a přidělati vousy falešné. Šel a šel, až
přišel v naše kraje a stanul před hradem,
jehož neznal. Zaklepal na bránu a byl
puštěn do hradu. Svou dceru poznal
ihned, ale sám se dal poznati, až se přesvědčil, že jeho dcera je šťastna. Potom
strhl falešné vousy a s dětmi se smířil.
Od toho, že měl falešné „vousy“, nazván
byl hrad fousáč – foustník a z toho vzniklo „Foustník“ – „Choustník“.

Druhá pověst je
podobná:
Jednomu rytíři utekla dcera s krásným rytířem do světa. Otec
její učinil slib, že si dříve nedá oholiti vousy,
dokud dcery nenajde.
Chodil světem, chodil,
dlouho chodil, ale dcery
své nenacházel. Zatím
mu vousy až po pás narostly. Jednou přišel až
k našemu hradu a zde dceru našel. Nebylo již příčiny, proč by dále vousy nosil
a dal si je ostříhati. Od těch jeho vousů
nazván hrad „Voustník“ – Choustník.
Část polí při dvoře v Choustníku
jmenuje se „na Chrastinách“. Choustnickému okolí říká se dosud „Chrušťácko“. Je možno tudíž původ jména

„Choustník“ hledati od slova „chrust“,
což jest totéž co chrastí, tedy : „Chrustník – Chusník – Choustník“.
(Dle knihy Emila Smrže Soběslavsko
vydané učitelskou jednotou
„Komenský“ v roce 1930 v Soběslavi)
-rj-

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK
Zpráva ze Základní školy CHOUSTNÍK
k datu 28. 4. 2015 - Ing. Karel Krejza
Pan ředitel poreferoval členům výboru o uskutečněných
akcích a seznámil přítomné s výsledky žáků v okresních kolech jednotlivých soutěží.
Žáci se zúčastnili lyžařského kurzu LVVZ 2015 ve Špindlerově Mlýně s počtem 36 osob. Počasí přálo a žáci měli
vynikající podmínky pro výcvik.
20. ledna proběhl zápis do první třídy pro školní rok
2015/2016. Zapsáno bylo jedenáct dětí a čtyři zažádali
o odklad.
17. března se vydali žáci ZŠ Choustník společně s žáky ZŠ
Chýnov na poznávací pobyt do Londýna. Byli ubytováni
v rodinách a kromě návštěvy mnoha památek si prakticky
ověřili znalost anglického jazyka.
Největších úspěchů dosáhli žáci v recitační soutěži, v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek a v biologické olympiádě.
22. a 23. dubna proběhlo přijímací řízení na střední školy
a pan ředitel s radostí konstatoval, že všichni žáci devátého
ročníku se dostali na vybrané střední školy. Někteří z nich
dokonce s velmi pěknými výsledky.
Na 28. května chystají žáci se svými pedagogy školní
akademii a 1. června odjíždějí na letní turistický kurz.

Zpráva z Mateřské školy CHOUSTNÍK
k datu 28. 4. 2015 - Bc. Eva Pekařová

AKCE MŠ od ledna 2015
19. 01. – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – Princezna se zlatou
hvězdou – (Ferdové)
03. 02. – Divadlo p. Pokorové v MŠ – Sněhurka – (Ferdové
a Škvrňata)
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05. 02. – Karneval v MŠ – (Ferdové a Škvrňata)
20. 02. – Divadélko Sedmiklásek v MŠ – Šípková Růženka –
(Ferdové a Škvrňata)
11. 03. – Draví ptáci – tělocvična ZŠ – (Ferdové a Škvrňata)
12. 03. – exkurze v pekárně – pečení koláčů v MŠ – (Škvrňata)
17. 03. – exkurze v pekárně – pečení koláčů v MŠ – (Ferdové)
19. 03. – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – Dášenka – (Škvrňata)
25. 03. – zápis do MŠ – dostavilo se 18 dětí – 9 přijatých
01. 04. – pečení mazanců v MŠ – (Ferdové a Škvrňata)
13. 04. – Divadlo Oskara Nedbala Tábor – Krkonošské
pohádky – (Ferdové)
15. 04. – Hopsárium ČB – (Ferdové)
28. 04. – Funpark Panda ČB – (Škvrňata)
30. 04. – fotografování dětí – (Ferdové a Škvrňata)

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ květen, červen 2015
06. 05. – Divadlo Máma a táta v MŠ – Zlatovláska (stínohra) –
(Ferdové a Škvrňata)
12. 05. – besídka ke Dni matek – (Ferdové a Škvrňata)
19. 05. – Divadélko Sedmiklásek v MŠ – O třech prasátkách –
(Ferdové a Škvrňata)
25. 05. – Pohádka v MŠ – Jak Honza potkal medvěda – (Ferdové a Škvrňata)
29. 05. – Den Dětí – (Ferdové a Škvrňata)
03. 06. – Školní výlet – Kamenice nad Lipou – Pohádková říše
Fábula – (Ferdové a Škvrňata)
11. 06. – Bubliny v MŠ – (Ferdové a Škvrňata)
16. 06. – Policie ČR (na hřišti v Choustníku) – psovodi, služební
auta, výstroj – (Ferdové a Škvrňata)
19. 06. – Táborák s rodiči – pohádková noc v MŠ s předškoláky
-pd-

ČINNOST SPOLKŮ

TJ Spartak CHOUSTNÍK
Z historie klubu
Fotbalový oddíl Blesk Choustník byl
založen roku 1936.
Zakládající členové: Václav Vojík, Petr
Krátký, Josef Šindelka, Bojky Rohan,
Zbyněk Kříž, Vlastimil Bernas, František Koutek, Josef Šimeček, Václav Kabeš, Jaroslav Šimeček
Nejdříve se hrálo na louce pod hájovnou se svolením prince Rohana. První utkání se událo v roce 1936 proti
Předboři.
Po válce v roce 1945 věnoval princ Rohan oddílu nový pozemek, který byl
hráči upraven a osazen brankami. Oddíl se mohl zapojit do soutěží. První
oficiální zápas v soutěži na novém hřišti se odehrál proti Sokolu Planá nad
Lužnicí s výsledkem 1:1 – branku dával za Choustník obránce Petr Krátký
– mladý učeň z kovářské dílny svého
otce na kopci, který je po něm ve středu obce pojmenován (kopec „Krátký“
– od zámku směrem na Předboř).
Po odchodu prince Rohana z horního
zámku byl majetek, včetně fotbalového hřiště, zestátněn a hráči se rozešli
do jiných oddílů (např. Sokol Tučapy,
Planá nad Lužnicí, Tábor).
Činnost klubu obnovena v roce 1956
zásluhou Jaroslava Vodičky, syna t.č.
tajemníka Místního národního výboru, který zajistil pozemek na polích
„za Vodrážkovými“, kde dnes stojí sklady Intersnacku. Tato činnost oddílu
byla založena na obětavé práci hráčů –
například Stanislava Bočánka, Miroslava Tenkla, Jana Knotka, Františka Bejblíka, Jiřího Štádlera, Václava Drtiny,
Atonína Kubarta, Josefa Jandy, Pavla
Příplaty, Jana Petrů, Jaroslava Dolejší,
Milana Cíchy, Jiřího Picka, Josefa Švejdy, Josefa Vodrážky, Františka Pavliše,
Jana Maláta.

Choustničtí stolní
tenisté sestupují
Po ročním účinkování v regionálním
přeboru sestupují choustničtí stolní
tenisté zpět do přeboru okresního,
a to bohužel bez jediné výhry, pouze se dvěma remízami. Rozdíl mezi
těmito soutěžemi se ukázal jako propastný, zatímco v okresním přeboru
se choustničtí drželi vždy na předních
místech tabulky, regionální přebor byl
nad jejich síly. A cíl pro příští sezónu?
Dostat se na jedno z postupových míst
a znovu zkusit, zda by na druhý pokus
nebyl regionální přebor k Choustníku
přívětivější.
-rj-

Mapa umístění fotbalového hřiště v Choustníku v průběhu času (autorka Veronika Jakeš).

českém kraji, včetně trávníku, který
několik let pečlivě udržuje Jindřich
Komárek ml. a který nám závidí celý
okres Tábor.
K dnešnímu dni prošlo oddílem (bylo
zaregistrováno) 131 hráčů – od žáčků
až po muže. Na postu trenéra žáků
působil Stanislav Pych, později Jindřich Komárek ml., na postu trenéra
u mužů působí MUDr. Václav Bejblík
a Václav Peroutka.
-rj-

27. 10. 1995 byl u Ministerstva vnitra
České republiky zaregistrován oddíl pod novým názvem TJ Spartak
Choustník
Roku 1996 byl postaven nový areál
za základní školou. Celý areál zahrnující i tělocvičnu byl vybudován za přispění dotací Evropské unie zásluhou
zastupitelů obce vedených starostou
Jindřichem Komárkem Fotbalové
hřiště patří mezi nejkrásnější v Jiho-

III. třída mužů (ke dni 24. 5. 2015)
Rk.

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Borotín
Choustník
Táborsko
Mladá Vožice „B“
Větrovy „B“
Vlkov
Pojbuky
Dražice „B“
Měšice
Roudná
Makov Hůrka
Vlastiboř „B“

Záp

+

0

-

Skóre

17
19
18
19
18
19
18
19
18
18
19
18

15
13
10
11
10
10
6
6
5
4
3
1

2
1
5
1
3
3
4
3
5
2
2
1

0
5
3
7
5
6
8
10
8
12
14
16

80: 20
66: 31
55: 29
48: 40
49: 29
54: 35
41: 38
29: 59
25: 40
21: 63
28: 69
12: 55

Body PK
47
40
35
34
33
33
22
21
20
14
11
4

(Prav)
( 23)
( 13)
( 8)
( 7)
( 6)
( 3)
( -5)
( -9)
( -7)
(-13)
(-19)
(-23)

Václav Peroutka

Výsledná tabulka
# Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AAS Gold Veselí n/L A
TJ Dražice A
VS Tábor E
DDM Soběslav D
SK Oldřichov A
So Sudoměřice u Táb. A
VS Tábor D
VS Tábor C
Sp. MAS Sez. Ústí B
SDH N. Dvory A
Sokol Ml. Vožice A
Sokol Mezno A
Sokol Mezno B
ST Choustník A

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
17
15
15
16
15
12
11
11
9
7
7
2
0

2
5
5
4
2
3
5
3
3
2
3
1
2
2

0
4
6
7
8
8
9
12
12
15
16
18
22
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1122:595
1002:826
911:816
977:786
926:790
988:807
932:861
870:867
910:888
846:906
908:925
799:985
618:1128
561:1190

332:136
281:187
255:213
271:197
256:212
267:201
250:218
237:231
234:234
211:257
231:237
197:271
143:325
111:357

76
65
61
60
60
59
55
51
51
46
43
41
32
28
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Velikonoční beránek putuje do Rakouska
Jak už se stalo pravidelným zvykem, i letos se o neděli velikonoční uskutečnil
jeden z největších turnajů ve stolním tenise v rámci Jihočeského kraje, a to turnaj
o velikonočního beránka v Terezíně. Účast byla jako již tradičně vysoká, celkově
dorazilo dvacet 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 Zdeněk Paris z Choustníku, který obsadil celkové 5. místo.
Den před hlavním turnajem se v Terezíně uskutečnil turnaj dětí a neregistrovaných hráčů, který svým bezchybným výkonem vyhrál Karel Strouhal před Filipem
Kratochvílem, oba z Choustníku. Celkově v sobotu dorazilo 12 hráčů, z nichž jádro
tvořily děti z kroužku stolního tenisu při ZŠ Choustník.
Pozitivem obou dvou dnů byl jednoznačně stoupající počet žen a dívek, které
sice nedosáhly na stupně vítězů, ale to přeci není až tak důležité…

Na závěr dovolte, abych poděkoval
obcím Radenín a Choustník za podporu,
ZŠ Choustník za půjčení stolů, firmě OPEKO
za sponzorské dary a Mirku Touskovi,
terezínským hasičům a ST Podhradí
Choustník za organizaci turnaje.
-rj-

Sbor dobrovolných hasičů Choustník
Sbor dobrovolných hasičů momentálně čítá 53 členů. K požárům je připravena vyjíždět Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Choustník, jednotka
má 9 aktivních členů. K dispozici má
požární stříkačku PS12, plovoucí čerpadlo a práškové hasící přístroje.
V roce 2013 se začalo s rekonstrukcí hasičské zbrojnice. V první fázi se vyměnila část krovu a na celou střechu se položila nová krytina. Dále se v garáži udělal
nový zateplený strop a opravily se omítky. V roce 2014 se položila nová dlažba
před garáží, kompletně se vyspravila
fasáda, na kterou se nanesl nový nátěr.
Rekonstrukce zbrojnice byla plně hrazena z obecního rozpočtu.

Zásahy u požárů

• Květen 2014 – požár v areálu firmy
•
•

Intersnack, kde začal hořet elektrický rozvaděč. Požár byl zlikvidován
pomocí hasicího přístroje.
Listopad 2014 - požár v Choustníku,
majitelka nemovitosti uvedla, že se
mělo jiskřit na elektrickém vedení
vedoucím do domu.
Březen 2015 – požár lesa „V hoře“ pod
hradem Choustník o rozloze cca 30x20
m. Od křovinořezu se vznítila suchá

tráva a začal hořet lesní porost. Místní
hasiči požár lokalizovali a Hasičský záchranný sbor Soběslav požár dohasil.
2. května 2015 se v Dlouhé Lhotě konala okrsková soutěž táborské hasičské ligy.
V požárním sportu se družstvo
„MUŽI I.“ umístilo na 2. místě.

Trocha teorie o požárním sportu

(zdroj wikipedia.org):
- požární útok
nejrozšířenější disciplína požárního
sportu.
Spočívá v tom, že za pomoci 2 savic, sacího koše, čerpadla (stříkačka
PS12), hadic (2xB 4xC), proudnic a
rozdělovače musí družstvo utvořit
dva útočné proudy a dopravit vodu
do dvou terčíků vzdálených obvykle
60 metrů od „základny“. Po nastříkání 10 litrů vody nebo po shození
signalizačního zařízení se zastaví časomíra a je určen čas závodníků.

•
•

- 100 m překážek
délka dráhy (start-cíl) činí 100 m, šířka dráhy je 2,5 m. Ve vzdálenosti 23
m od startu je umístěna uprostřed
dráhy překážka o šířce a výšce 2 m

•

KAŽDÉ PONDĚLÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE CHOUSTNÍK
(o prázdninách necvičíme, ale sledujte mé webové stránky,
podle počasí budeme cvičit v Chýnově u bazénu)

18.00-19.00

Cena: 50 Kč

Přijďte si zacvičit powerjógu.
Probudíme naši páteř a dech, přirozenou formou aktivujeme hluboké
svaly celého těla a na závěr zrelaxujeme tělo i mysl.
Na pár chvil se zastavit a věnovat se pouze sobě.
Uvolnit se a žít, to je powerjóga.

Hodina je vhodná pro začátečníky !
Více na

•
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•

www.power-yoga.cz

IVET PECLINOVSKÁ
721 557 629
certifikovaný instruktor
power yogy a gravid yogy, PYA

•

(dorost mladší a střední 1,7 m). Za touto překážkou si závodník umístí dvě
hadice C-52 mm, 20 m dlouhou. Deset
metrů za hadicemi začíná náběhový
můstek kladiny délky 2 m a šířky 25
cm. Stejných rozměrů je i seběhový
můstek. Vlastní kladina je dlouhá 8 m,
široká 18 cm a vysoká 1,2 m (mladší a
starší dorost 0,8 m). Ve vzdálenosti 25
m před cílem je vyznačeno území pro
umístění rozdělovače.
Soutěžící zaujme postavení na startu,
po odstartování překoná překážku,
uchopí hadice a rozvine je před, na,
nebo za kladinou, přeběhne kladinu,
seskočí z kladiny za ohraničující čáru
do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou
půlspojkou je napojí na rozdělovač.
Připojí proudnici a proběhne cílem.
Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy a dorostenky
místo překážky překonají nízkou bariéru(4 cm tlustá, výška 80 cm, šířka 1,8
až 2 metry) a menší kladinu (šířka 18
cm, délka 8 m, výška 0,8 m) než dorostenci a muži.
Hadice mají jiné půlspojky než na 60
m. Hadice i proudnice mají danou
váhu a délku. Proudnice má být těžká
0,5 kg a a dlouhá min. 25 cm, hadice
má být 2,5 kg těžká. Každý má dva pokusy a zapisuje se ten nejlepší.
-vj-
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