ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
2. ČÍSLO

ZÁŘÍ 2015

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem vás informoval o připravovaných záměrech a stavebních akcích
v Choustníku, Předboři a Kajetíně. Slíbil jsem též,
že Vás budu pravidelně seznamovat s konkrétními výsledky práce obecního úřadu i o tom, co
se připravuje.
Co se týče svozu bioodpadu, pokračuje řízení pro získání techniky na kompostárnu. Při
veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
29. 7. 2015 proběhlo výběrové řízení, které
vyhrála firma Agrozet České Budějovice a.s.
Veškeré podklady byly následně odeslány
na Operační program životního prostředí.
Po konečném schválení by měla v měsíci říjnu
začít realizace tohoto projektu.
Zhruba týden po středověkých slavnostech
byla započata přestavba přístřešku na hradě.
Starý přístřešek byl rozebrán. Nyní probíhají
zednické práce na opravách hradních zdí. Pak

zde vznikne nová pergola navazující na kastelárnu. Celá tato akce musí být z důvodu dotace ukončena do konce kalendářního roku.
Parkoviště k hradu je zatím ve fázi vyřizování
územního a stavebního povolení. Středověkým
slavnostem na hradě je v časopise věnován celý
článek a já můžu jen podotknout, že se zdařily
ve všech ohledech.
Proběhla také oprava tenisových kurtů, která
je ve fázi celkového dokončení. Bylo vyměněno
oplocení a proběhly nátěry stávající konstrukce.
Znečištěná antuka byla odvezena a nahrazena
novou. Hrací plocha byla vyrovnána a uválcována. Zprovoznění kurtů by mělo proběhnout
nejdéle do poloviny měsíce září 2015.
V měsících září a říjen proběhne oprava
chodníků v obci Předboř „u Váchů“ z důvodu pokládky nového asfaltového povrchu
na hlavní silnici z Tučap do Černovic. Stejně tak
proběhne oprava chodníku u školní zahrady
v Choustníku, která je dotována Svazkem obcí

Pod horou. Budou zde vyměněny obrubníky
a povrch chodníku, bude odkloněna ucpaná
kanalizace na dešťovou vodu.
Na konci srpna jsme obdrželi stavební povolení na prodloužení obecního vodovodu v ulici
„Dubovka“. Nyní hledáme vhodného dodavatele k realizaci, která by měla proběhnout nejpozději v listopadu.
V prostorách kulturního domu Předboř byla
vyhotovena nová elektroinstalace dle nejnovějších norem a provedeny zednické práce, které
začistily vysekané zdi. Během září by mělo dojít
ke kompletaci rozvaděčů a vypínačů.
Do budoucna chceme jednat s majiteli pozemků, o které má obec zájem, z důvodu stavby
a opravy komunikací a inženýrských sítí.
Pevně věřím, že i v dalším čísle časopisu Vás
budu moci, podobně jako dnes, informovat
o nových skutečnostech, které se v našich obcích uskutečnily.
Jan Kubart, starosta

SLUŽBY V OBCI

Obchod Předboř, Předboř 44

Praktický lékař MUDr. Žaloudek Věroslav,
Choustník 89, telefon: 381 592 111
ordinační hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7.00 - 11.00
středa 7.00 - 12.00

provozní doba:

Česká pošta, Choustník 80, telefon: 381 592 139
provozní doba: po - pá

8.00 - 10.00

13.00 - 16.00

po - pá
so

6.30 - 17.00
6.00 - 10.00

Opeko s.r.o. Choustník,
Choustník 22, telefon: 381 592 220
provozní doba: pondělí - pátek
sobota
neděle

6.00 - 17.30
7.00 - 12.00
8.00 - 12.00

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

Hospoda Předboř, Předboř 37
provozní doba:

Jednota Choustník, Choustník 21, telefon: 381 592 114
provozní doba:

pondělí
středa
pátek
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

15.00 - 21.00
zavřeno
15.00 - 21.00
zavřeno
15.00 - 23.00
11.00 - 13.00 15.00 - 23.00
11.00 - 13.00 15.00 - 23.00

ZOD Podhradí Choustník – čerpací stanice
provozní doba:
pondělí - pátek

7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

To, co by vás mohlo zajímat z jednání
zastupitelstva obce (dále jen ZO)
Zastupitelstvo č. 3 ze dne 23. 6. 2015
ZO projednalo a schválilo závěrečný
účet a účetní závěrku obce za rok
2014.
ZO schválilo čerpání podpory
na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního
prostředí z prostředků SFŽP na akci
„Kompostárna Choustník“ a „Zavedení separace a svozu bioodpadu
v Choustníku“
ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ
Choustník za rok 2014 souhlasí s převedením hospodářského výsledku
do rezervního fondu školy.
ZO schválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku na činnost
DSO „Pod Horou“ ve výši 28.610,- Kč.

•
•

• ZO schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro ZŠ a MŠ
v Choustníku.

Zastupitelstvo č. 4 ze dne 29. 7. 2015
ZO vybralo a schválilo ve výběrovém
řízení na akci „Zavedení separace
a svozu bioodpadu v Choustníku“ firmu Agrozet České Budějovice.

•

• ZO vybralo a schválilo ve výběrovém

•

řízení na akci „Kompostárna Choustník“ firmu Agrozet České Budějovice,
a. s.

•

• ZO projednalo a schválilo opravu
chodníků „u Váchů“ v Předboři.
• ZO projednalo a odsouhlasilo změnu trasy v katastrálním území obce
Choustník v připravované akci vede-

ní vysokého napětí „V406/407 Kočín
– Mírovka, nové vedení 400 kV“.

Návod jak se zařadit do seznamu odběratelů novinek
ze stránek www.choustnik.cz
Pokud byste měli zájem dostávat pravidelně e-mailem všechny informace, které
budou nově vloženy na webové stránky
obce (oznámení o konání zastupitelstva,
hlášení místního rozhlasu, všechny informace povinně vyvěšované na úřední
desku, novinky ze sportu, kultury, dění
v obci…) mám pro Vás jednoduchý návod.
www.choustnik.cz => vpravo dole
pod nadpisem „Informace e-mailem“
doplňte Váš e-mail =>obratem Vám
přijde e-mail s žádostí o potvrzení
registrace => klikněte na uvedený odkaz => HOTOVO – od teď Vám už nic
neunikne

NĚKOLIK OTÁZEK NA PROVOVOVATELE ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD (ČOV)
A VODOVODU V OBCÍCH CHOUSTNÍK, PŘEDBOŘ A KAJETÍN
Na mé otázky odpovídal Ing. Lubor Tomanec, provozní ředitel ČEVAK a.s.
Pokles tlaku na vodovodu v obci
• došlo k němu v několika dnech okolo 7. června 2015
o Co bylo konkrétní příčinou tohoto poklesu?
ČEVAK a.s.: Příčinou tohoto poklesu nebyla žádná havárie na vodovodní síti, ale zřejmě napouštění bazénů
a zalévání zahrad. Kapacita místního zdroje není na tyto
zvýšené odběry dostatečná a z úpravny v této době odtéká do sítě víc vody, než se čerpá z vrtu.
o Co bylo učiněno k nápravě?
ČEVAK a.s.: Provozovatel ČEVAK a.s. v současnosti jedná s vlastníkem o posílení zdroje pitné vody vybudováním nového vrtu, bude se hledat vhodná lokalita.
o Jaká byla přijata opatření, aby se tato událost neopakovala?
ČEVAK a.s.: Doposud žádná – jedinou možností je regulace napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou
v době sucha – toto opatření vyhlašuje obec na doporučení provozovatele.
Havárie na ČOV Choustník
• k řešení došlo až 23. června 2015, kdy na místo dorazila
inspekce životního prostředí
o Co bylo konkrétní příčinou této havárie?
ČEVAK a.s.: Porucha dmychadel 18. 6. 2015, dodávajících kyslík do aktivačních nádrží, zvýšené denní
i noční teploty a zároveň vysoká koncentrace znečištění na přítoku odpadních vod z průmyslové ČOV
Intersnack Choustník způsobily zahnití a odumření
aktivního kalu v biologických linkách ČOV. Následkem toho přestala ČOV fungovat a směs odpadní
vody a shnilého kalu odtékala do vodoteče.
o Co bylo učiněno k nápravě?
ČEVAK a.s.: Okamžitě po zjištění byl z ČOV odčerpán
její obsah, odpadní voda byla čištěna pouze mecha-
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nicky. Po vyčerpání obsahu aktivačních nádrží bylo
navezeno přes 200 m3 nového aktivního kalu a čistírna byla opět uvedena do provozu.
o Z jakého důvodu se záležitost začala řešit až
ve chvíli, kdy chovatel ryb v Dlouhé Lhotě nahlásil
úhyn ryb ve svém rybníku, který leží po proudu
Boreckého potoka?
ČEVAK a.s.: Řešila se ihned, po zjištění úniku shnilého kalu. Tato situace je okamžitá, nastane řádově
během několika hodin, nejedná se o dlouhodobý
a predikovatelný stav.
o Proč vedení Vaší firmy nezasáhlo dříve, i když mělo
od svých zaměstnanců na čističce varovné signály?
ČEVAK a.s.: Nemám žádné informace o varovných
signálech, stav aktivního kalu v aktivačních nádržích
je časově proměnný.
o Proč se nedalo této události zabránit?
ČEVAK a.s.: Šlo o rychlou souhru několika negativních faktorů, ihned po zjištění havarijního stavu bylo
započato s odstraňováním její příčiny.
o Jaká byla přijata opatření, aby se tato událost neopakovala?
ČEVAK a.s.: Zatím žádná. U havárie tohoto typu se
budoucí stav nedá předpovědět. Čistírna v letním
období pracuje za běžného stavu na plnou kapacitu, a každý sebemenší výpadek technologie může
havárii podobného typu způsobit. Ještě v letošním roce dojde k výměně části aeračních elementů
na PČOV Intersnack. Tím by se měla zvýšit stabilita
tohoto předčištění před nátokem na obecní ČOV.
o Jaký byl postih Vaší firmy od inspekce životního prostředí, případně od jiných orgánů státní správy?
ČEVAK a.s.: Pokuta 50 tisíc Kč, přičemž vlastní
náklady na odstranění havárie přesáhly částku
0,5 milionu Kč.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rozbory vody

Odkalení vodovodu v Předboři
• Jaká je frekvence odkalení vodovodu?
ČEVAK a.s.: Dle provozního řádu vodovodu minimálně 1x
za rok, avšak odkalení zde provádíme častěji a to dle aktuální potřeby (např. při zjištěné zhoršené kvalitě vody – zákalu). V letních suchých měsících je tato činnost limitována
vydatností zdroje podzemní vody.
• Kdy naposledy bylo odkalení provedeno?
ČEVAK a.s.: Poslední odkalení zde bylo provedeno 26. 8.
2015, kdy naši zaměstnanci prováděli v Předboři současně výměnu vodoměrů.
• V kterých místech se vodovod odkaluje?
ČEVAK a.s.: Na koncových větvích vodovodního řadu pomocí hydrantů a odkalovacích armatur.

• Jak často dochází k rozborům vody?
ČEVAK a.s.: Na vodovodních sítích Choustníka a Předboře
podle schváleného Programu kontroly od KHS: 3 x ročně
krácený rozsah + 1 x ročně úplný rozsah, letos navíc rozšířený i o pesticidní látky. Na výstupu z úpravny do VDJ: 2 x
ročně monitorovací rozsah. Surová voda z vrtu: 3 x ročně
mangan + 1 x ročně monitorovací rozsah.
• Co se děje v případě, že některá z hodnot vyjde mimo
povolený limit?
ČEVAK a.s.: Provede se příslušné provozní opatření, například odkalení řadu, či snížení či zvýšení dávky desinfekčního činidla, a rozbor se opakuje.
-vj-

Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
dle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění
Číslo vzorku

Dat. odběru Popis

2595

28.1.2015

Choustník, čp. 3, ZŠ

4075

28.1.2015

Choustník, čp. 3, ZŠ

15071

27.5.2015

Choustník, čp. 16, obecní úřad

24277

26.8.2015

Choustník, čp. 21, Jednota

Stanovení
Barva
Zákal
Pach
Elektrická
konduktivita
pH
CHSK-Mn
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
Chloridy
Sírany
Fluoridy
Bor
Chuť
Chlor volný
Chlor celkový
aktivní
Kyanidy celkové
Teplota
Radon
Aktivita alfa
Aktivita beta
Bromičnany
Ca+Mg
(Celk.tvrdost)
Vápník
Hořčík
Mangan
Železo
Hliník
Sodík
Chrom
Rtuť
Nikl
Měď
Arsen
Selen
Kadmium
Antimon
Olovo

Jednotka
ZF(n)
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C
Bq/l
Bq/l
Bq/l
μg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

Limit
mg/l Pt
max. 5
max. 125
6,0 - 9,5
max. 3
max. 0,5
max. 0,5
max. 50
max. 100
max. 250
max. 1,5
max. 1
přijatelná
max. 0,3
max. 0,4
max. 0,05
dop. 8 - 12
max. 50
max. 0,2
max. 0,5
max. 10
dop.
2,0 - 3,5
30 - 80
10 - 30
max. 0,05
max. 0,20
max. 0,2
max. 200
max. 50
max. 1
max. 20
max. 1000
max. 10
max. 10
max. 5
max. 5
max. 10

2595 4075
max. 20 <5
<0,15
přijatelný přijatelný

15071
<5
0,18
přijatelný

24277
<5
<0,15
přijatelný

19,3
8,2
0,7
<0,01
<0,010
1,3

20,2
8,2
0,7
<0,01
<0,010
1,8
3,5
11
0,2
<0,15
přijatelná
0,08

19,5
8,3
0,5
<0,01
<0,010
2,0

0,13
<0,005
10,5

0,29

přijatelná
0,05
0,09
8,3

přijatelná
0,17

18,9

1,1
<0,028
0,023
<5
0,86
<0,02
<0,050

20
8,5
<0,02
<0,050
<0,020
12,2
<5,0
<0,100
<5,0
<5,0
<1,0
<1,0
<1,000
<1,00
<1,0

<0,02
<0,050

Stanovení
Koliformní
bakterie
Escherichia coli
Enterokoky
Počty kolonií
při 36°C
Počty kolonií
při 22°C
Mikroskopický
obraz - abioseston
Mikroskopický obraz
- živé organismy
Mikroskopický obraz
- počet organismů
Aldrin
Desethylatrazin
Atrazin
Terbuthylazin
Terbutryn
Hexazinon
Simazin
Metolachlor
Metazachlor
Dieldrin
Methoxychlor
Cyanazin
Heptachlor
Lindan
p,p´ - DDT
p,p´- DDE
Hexachlorbenzen
Heptachlorepoxid
Propazin
Alachlor
Acetochlor
Desmetryn
Diazinon
Dichlobenil
1,2-dichlorethan
Chloroform
Trihalomethany
Tetrachlorethen
Trichlorethen
Benzen
Benzo[a]pyren
Suma PAU

Jednotka

Limit

KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml

max. 0
max. 0
max. 0

0
0

0
0
0

0
0

KTJ/1ml

max. 40

68

3

12

KTJ/1ml

max. 200 99

12

18

%

max. 10

jedinci/ml

max. 0

jedinci/ml
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

max. 50
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 0,1
max. 3
max. 30
max. 100
max. 10
max. 10
max. 1
max. 0,01
max. 0,1

2595 4075 15071 24277

<1
0
0
<0,0020
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,020
<0,010
<0,010
<0,015
<0,0020
<0,020
<0,015
<0,0050
<0,0020
<0,0050
<0,0020
<0,0010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,020
<0,020
<0,050
<0,010
<0,10
0,18
3,6
<0,10
<0,1
<0,10
<0,002
<0,01

Ing. Kateřina Tebichová
Technolog ČEVAK a.s., Pracoviště: Kosova 2894, Tábor 390 02
Tel: 387 761 503, 728 104 466
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

den v Choustníku
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - ZPĚVY V PODHRADÍ Dětský
Přelom května a června již tradičně

Dlouho plánovanou akcí v Choustníku bylo sousedské posezení s názvem
Zpěvy v podhradí. Sobota 13. června se
zdála jako dobrý termín. Už celý týden
sluníčko pálilo a teploty atakovaly hranici třiceti stupňů.
Během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne vyrostlo na betonovém hřišti za školou malé městečko
složené ze tří velkých stanů a jednoho
altánku pro občerstvení. Dva stany byly
určeny pro diváky a jeden pro kapelu.
K poslechu a tanci měla totiž hrát úspěšná a známá kapela Muzikanti z jižních
Čech. Jejím kapelníkem je bývalý žák
naší základní školy Radek Hruška. Další
známou, ne méně významnou osobou
v kapele je Milan Novotný z Předboře.
Oba výborní muzikanti hrají na stejný
hudební nástroj a to baskřídlovku. Milan
je také vynikající zpěvák.

Muzikanti z jižních Čech při dešti

ostychu do tance. Jako první byli zrovna
oni odměněni cédéčkem kapely.
Po prvním vstupu kapelu vystřídalo
vystoupení folklorního souboru Lužničánek z Plané nad Lužnicí, ve kterém
tancují a zpívají i děti z naší obce. V polovině jejich pásma na téma řemesla
je však překvapil déšť a muzikanti byli
nuceni uklidit aparaturu pod střechu
do stanu. Nutno podotknout, že už
v tuto dobu se pod stany nacházelo
kolem sto dvaceti diváků. Déšť ale neustával a muzikanti se tedy přesunuli ze
svého stanu přímo mezi návštěvníky.
Posedali si mezi ně a hrálo se dál. Po nějakém čase se déšť utišil a děti z Lužničánku

Muzikanti z jižních Čech před deštěm

Je důležité poznamenat, že tuto akci
pořádal Obecní úřad v Choustníku za významné podpory firmy Čevak. Finančně podpořili toto sousedské posezení
také někteří podnikatelé z Choustníka
a okolí. Poděkování patří paní Blaženě
Kubartové z Choustníka, panu Tomáši
Ouředníkovi z Krtova a panu Františku
Bednáři z Choustníka.
Předpovědi počasí na sobotu hlásily
vysoké teploty, ale také déšť a bouřky.
Celá akce začala ve tři hodiny odpoledne a nejen v okolí školy, ale i po celém
Choustníku se rozléhaly líbezné tóny
českých písniček. Kapela to opravdu
rozbalila ve vší parádě. Čtrnáct muzikantů a čtyři zpěváci, tedy dva muži a dvě
dámy, dokázali vytvořit velmi pěknou
náladu. Dokonce již při druhé skladbě
zvedli jeden pár z lavičky a ten se dal bez

•

Folklorní soubor Lužničánek z Plané nad Lužnicí
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Kroužek orientálních tanců při Základní škole
v Chýňově

mohly své vystoupení dokončit. Po nich
ještě následovalo jedno překvapení,
kterým byl program dívek z orientálních
tanců při Základní škole v Chýnově. Byl to
opravdu nelehký úkol vystupovat na prostranství zmáčeném deštěm, ale všichni
přihlížející nakonec dívky odměnili hlasitým potleskem.
Počasí opravdu nepřálo a první bouřku
vystřídala druhá, ještě silnější. Betonové
hřiště rychle zalila voda a v rámci bezpečnosti museli muzikanti sbalit svou aparaturu. To je však neodradilo od jejich dalšího vystoupení. Přesunuli se opět mezi
diváky, kterých pravda poněkud ubylo,
a pokračovali dál. Zazpíval si každý. Ani
hlad nikoho netrápil. Kdo měl chuť, zakousl se do grilované klobásy či masíčka.
Návštěvníci se přioblékli a dobrá čtyřicítka vydržela až do samotného konce. Koho
neodradilo počasí, ten se určitě dobře pobavil. Přesně tak, jak se na sousedské posezení sluší a patří.
-pd-

u nás v obci patří oslavě Dne dětí. I letos pořadatelé připravili pěkné odpoledne nejen pro ty nejmenší, ale i jejich
rodiče. Již druhým rokem se děti vydaly
na pohádkovou cestu lesem až k hradu. U laviček pod hradem je přivítal rytíř, který je seznámil s tím, že pokud se
chtějí také stát rytíři, musí splnit několik
zkoušek prověřujících jejich chrabrost
a šikovnost. Splnily první zkoušku a vydaly se po značené trase, na které je
čekaly pohádkové bytosti. Loupežníci, popelka, princezna, čarodějnice, ale
také pejsek s kočičkou je odměňovali
za splněné úkoly a toto putování je dovedlo až na samotný hrad. Tam čekalo
občerstvení v podobě opečených buřtů
a limonád. Čekání zde vyplnily různými
soutěžemi a prozkoumáváním hradu.
Chvilkami to tam vypadalo jako v mraveništi. Děti se hemžily všude a ani chvilku
se nezastavily, takoví malí neposedové.
Ale byla výborná atmosféra.
A na co že všichni čekali? No přeci na to,
až se setmí. To byl totiž ten správný okamžik rozbalit lampióny a zapálit v nich
svíčky. Pak se všichni vydali z hradu dolů
do Choustníka. Shora od hradu to vypadalo, jako by se lesem plazil ohnivý had. Během tři čtvrtě hodiny se všichni přesunuli
na hřiště za školou, kde je čekal ohňostroj.
Ten letošní vypukl kolem desáté hodiny
a byl opravdu pěkný. Děti si svůj svátek
užily se vším všudy a s nimi i jejich rodiče.
-pdChtěli 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

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
Středověké slavnosti na hradě Choustník
Středověké slavnosti k hradu Choustník prostě patří, a to už od devadesátých let. Před šesti lety se tu s nimi lidé ale rozloučili, proto nový starosta obce Jan Kubart rozhodl, že letos nastal ten pravý čas jejich slávu
znovu obnovit.
V sobotu dopoledne se
proto na hrad sjely spolky
z různých koutů Čech, aby
připravily pro návštěvníky bohatý program plný
středověké zábavy.
Ti, kteří pokořili mohutný kopec a dorazili až na
hrad, rozhodně nelitovali.
Čekali tu na ně šermíři
z organizace Vendetta ze
Strakonic, kteří předvedli
souboj na život a na smrt,
Rytíř Jan Choustníka a jeho družina
i šermířská společnost Aesculus z Černovic, která vykládala o způsobu boje a návštěvníci si mohli
prohlédnout i jejich výstavu tak zvaných chladných středověkých zbraní.
Táborští střelci zase vykládali o palných a střelných zbraních a předváděli divákům, jakých ran byly takové zbraně schopny. Před hlasitými výbuchy si mnozí z diváků raději zakrývali uši.
Na své si ale nepřišli jen milovníci zbraní, ale i gotické a renesanční hudby. Těm zazpívala a zatančila vokální skupina Exfanta z Kaplice i tanečnice
Radka Baštýřová a Michaela Hanoudová, známé jako Růže z Hradce.
V pořádání středověké akce by starosta obce rád pokračoval i v dalších
letech. Nové návštěvníky chce nalákat například na otevření další hradní
věže a sklepení, kde by se mohly vystavovat místní archeologické nálezy.
Už v sobotu na hradě představil novou dřevěnou sochu rytíře v nadživotní velikosti. Plánuje i zlepšit dostupnost na hrad, v podhradí by totiž mělo
vzniknout nové parkoviště.
Kateřina Šímová, Táborské listy 26. 7. 2015
(zkráceno redakcí občasníku Z podhradí)

Středověké slavnosti
– to, co v Táborských listech nebylo
Dovolte, abych nepatrně doplnil článek, který vyšel v Táborských
listech. Krom výše zmíněných skupin zabývajících se středověkým šer-

mem, tancem atd. se slavností dále účastnil
rytíř na koni, který je uvedl a poté i ukončil,
a pokaždé se mu podařilo s mečem v ruce
hrad dobýt. Dále jste mohli narazit na umělecké kováře, řezbáře a pod samotnou věží
na výstavu dnes již zapomenutých pomocníků v zemědělství a v domácnosti (staré
máselnice, pasti na myši atd.). Nezapomenutelný byl též sokolník, který představil svých
devět dravých ptáků v akci, jednoho tak dokonale, že při ukázce téměř ulovil náhodně
prolétajícího holuba. Večer pak proběhla ohňová show v podání skupiny Spiritus Dracus.
Do nočních hodin pak k poslechu a tanci pro
přeplněný hrad hrála skupina Happy band.

Středověké slavnosti
v řeči čísel
Středověké slavnosti proběhly zcela v režii obce. Na hrad dorazilo
celkem 839 platících návštěvníků, z toho 534 dospělých, 197 dětí a
po 17. hodině dorazilo na večerní program dalších 108 návštěvníků.
Choustnické, předbořské a kajetínské děti měly vstup zdarma. Peníze ze vstupného zcela pokryly veškeré náklady, slavnosti dokonce
skončily v přebytku. Výběr peněz z parkovného pak byl zcela v režii
Sboru dobrovolných hasičů Choustník.
Závěrem dovolte, abych touto cestou poděkoval Sboru dobrovolných
hasičů Choustník za postarání se o parkování, rádiu Blaník za odvysílání
bezplatné reklamy, ČEVAKu za sponzorskou podporu, MAS Lužnice za
zapůjčení
stánků atd. a
v neposlední
řadě velkému množství
dobrovolníků,
kteří se na
akci v nemalé
míře aktivně a
bezplatně podíleli.
-rj-

TRAKTORISTŮV KOUTEK
Máme tu další vydání nového zpravodaje a tudíž i nový příspěvek v pravidelné rubrice Traktoristův koutek.
V měsíci červenci, týden po choustnické pouti, proběhlo již páté setkání
starých i doma vyrobených traktorů,
tzv.“traktorpárty“. Jedná se o malou
akci zaměřenou spíše na kamarádské
posezení, opečení selete, prohlídku
starých traktorů a zpěvu u harmoniky.

Tentokrát se sjelo 34 traktorů a některé jejich osádky přišly v dobovém
oblečení.
Po dvanácté hodině se kolona rozjela na spanilou jízdu okolo choustnické
hory a navštívila postupně okolní vesnice Krtov, Terezín, Chrbonín, Mlýny,

Předboř a Kajetín. Trať projížďky vedla
naší krásnou krajinou, po loukách a lesních cestách. Zastávka v Předboři nabídla podívanou na práci staré mlátičky
a její obsluhy. Po příjezdu do Choustníku následovala volná zábava, která
trvala do pozdních nočních hodin. Počasí se vydařilo a celá akce byla kladně
hodnocena, proto bychom ji rádi příští
rok zopakovali.
Jan Kubart

•
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POLICE JNÍ SLOUPEK
Milí spoluobčané,
každému z nás se může stát, že
ve svém životě narazí na podvodníka,
který se chce zmocnit jeho majetku, ale
ten, kdo bude na toto setkání připraven, má velkou šanci nenaletět. V této
pravidelné rubrice se vám pokusím dát
dobře míněné rady či doporučení.
V současnosti probíhají Českou republikou dvě větší vlny internetových
podvodů, kdy obě spojuje sociální síť
Facebook. Ten, kdo tuto síť používá,
ví, že komunikace probíhá ve dvou
částech. Ve veřejné (tzv. zeď) nebo
soukromé. Podvodník nejprve použije veřejnou část. Pod jménem vašeho
kamaráda vás osloví phishingovou
zprávou (tj. zprávou, která se vás snaží
oklamat a získat Vaše osobní údaje tím,
že předstírá, že pochází z legitimního
zdroje) s dotazem, zda nemáte čas zúčastnit se soutěže. Součástí této výzvy
je link na soutěž. Po kliknutí na link jste
vyzváni k přihlášení do vašeho facebookového profilu. Následně odpovíte
na několik banálních otázek. Vaším přihlášením podvodník získá vaše heslo,
a to je to hlavní, oč mu jde. O soutěž
vůbec nejde. Vyčká okamžiku, kdy nejste ve svém profilu přihlášeni, a přihlásí se za vás. Vaším jménem pak osloví
vaše přátele a požádá je o drobnou
platbu ve výši např. 40,- Kč s omluvou,
že na svém účtu nemá žádnou hotovost. Když někdo z přátel „vaší“ prosbě
vyhoví a zareaguje, obdrží link např.
na http://payu.wu.cz nebo http://credit-

pay.wu.cz, případně jiný. Tyto linky jsou
vždy aktivní krátkou dobu. Po kliknutí
na tyto odkazy je váš kamarád vyzván
k zadání platby. V domnění, že provádí
platbu ve váš prospěch, vyplní všechny údaje ke své platební kartě. Platba
40 Kč se ale vůbec nerealizuje, protože
podvodník nechce 40 Kč, ale chce údaje k platební kartě, které právě získal.
Ve stejné chvíli má na několika kartách
v internetovém prohlížeči připraveno
objednané zboží buď v Datartu, Alze či
jiném internetovém e-shopu a jakmile získá údaje ke kartě, ihned provede
platbu. Vše se odehraje ve velice krátkém čase v řádu minut. Než váš kamarád zjistí, že mu odešly z účtu peníze,
je zboží zaplaceno, a neboť zmíněné e-shopy provozují po Praze službu rychlého kurýra, je zboží doručeno podvodníkovi v řádu hodin. Podvodník při
objednávce uvádí všechny své osobní
a kontaktní údaje smyšleně krom telefonního čísla, které je předplacenou,
tedy anonymní kartou. Peníze z účtů
také odchází k nabytí kreditů u různých
sázkových společností, a to jak v České
republice, tak v cizině. Takto lidé přichází řádově i o desítky tisíc korun, pokud
nemají limitem chráněnu platební kartu pro internetové bankovnictví.
Doporučení?
- pokud vás někdo elektronicky požádá o službu, ověřte si, zda prosbu
vyslovila skutečně vám známá osoba.
Jistě máte její telefonní číslo.

- nikdy nikam nezadávejte svá hesla,
pokud si nejste zcela jisti, že vstupujete do bezpečné zóny
- nikdy nikam nezadávejte údaje ke
své platební kartě, pokud si nejste na 100% jisti, že platíte důvěryhodnému obchodníkovi
- nastavte si limit pro svou platební
kartu a internetové bankovnictví
Druhou vlnou jsou postiženy zejména ženy, kterým je na Facebooku nabídnuto přátelství cizincem, který se představuje jako důstojník americké armády.
Po navázání přátelství další komunikace
probíhá prostřednictvím Facebooku,
Skype, případě emaily a je jim slibován
společný život. Po krátké době požádá
o půjčení peněz např. pro svou nemocnou dceru nebo o úhradu za přepravu
velmi cenného balíku s odůvodněním,
že je na misi v různých částech světa
a nemůže se dostat ke svým penězům.
Důvěřivé ženy takto odesílají prostřednictvím společností Western Union či
Money Gram statisícové sumy do Velké
Británie, USA, Turecka či Ghany.
Doporučení?
- všeobecně platí, že než někam pošlete peníze, položte si otázky. Půjčili
byste peníze svým sousedům, které
znáte a každý den se s nimi potkáváte? A osobě, kterou znáte jen pod
emailovou adresou, nějakým jménem
či fotkou, je pošlete? U sousedů máte
velkou šanci, že Vám je vrátí, ale emailová adresa?
Bc. Vodička Michal

BABETY
VE VLČEVSI
Dne 18. 7. 2015 se sjely do nedaleké obce Vlčeves babety
– oblíbené mopedy. Místní nadšenci v čele s Jiřím Bejblíkem a Tomášem Bůškem uspořádali první sraz s názvem
„Babetopárty“. Celkem se zúčastnilo této akce 24 jezdců
a nutno dodat, že propagace byla tak velká, že diváků se
sešlo jak na nějaký mezinárodní závod.
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Program dne byl pečlivě naplánován. Po polední prezentaci
následovala spanilá jízda směrem na Chrbonín a do Choustníka. Zde proběhla občerstvovací zastávka ve Staré hospodě.
Pod hrozbou vyloučení byla povolena pouze limonáda. Následovala zpáteční cesta přes Předboř a Mlýny až do Vlčevse.
Dále následovala rychlostní zkouška a jízda zručnosti. Celkovým vítězem se stal místní matador Václav Hora ml.
Pak následoval volný program, kde vyloučení za požití alkoholických nápojů už opravdu nehrozilo. Pro velký
úspěch se pořadatelé rozhodli tuto akci příští rok znovu
zopakovat.

Z HISTORIE CHOUSTNICKA

LEGENDA O RYTÍŘI Z CHOUSTNÍKU Znak obce CHOUSTNÍK
Kdysi dávno na hradě Choustník, který se tyčil nad malou stejnojmennou vískou, žil
ukrutný rytíř. Byl to urostlý vlasatý a vousatý muž a měl samé jizvy z rytířských bojů a turnajů.
Žili tam s ním také kouzelník a bílá paní, do které se postupem času
zamiloval. Jeho láska však nebyla opětovaná. Rytíř nebyl zrovna muž,
kterého by bílá paní chtěla. Byl neurvalý, zlý, panovačný, a co chtěl
a nemohl mít, bral si násilím. Po několika neúspěších získat srdce své
vyvolené poprosil kouzelníka o lektvar lásky, po kterém by se bílá
paní do něj zamilovala.
Ta však milovala kouzelníka a on ji. Kouzelník namíchal lektvar, ale
jeho účinky měly být jiné. Donesl lektvar rytíři, který si naplánoval,
jak ho při večeři dá vypít své vyvolené. Netušil, že ona plánuje útěk
z hradu se svým milovaným kouzelníkem. Oba uprchlíci již byli v půli
kopce, na kterém hrad stál, když se rytíř dozvěděl o jejich útěku.
Hned za nimi poslal své zbrojnoše. Kouzelník je ale proměnil ve velké
nehybné balvany a byli z nich kamenní strážci, kteří tam leží až
dodnes. Můžete je vidět rozeseté po celém kopci pod hradem.
No a jak dopadl rytíř? Ten vypil lektvar od kouzelníka a ze své čisté lásky celý zdřevěněl.
Dodnes stojí u hradní studny a hlídá hrad. A bílá paní a kouzelník, ti dávno straší na jiném
hradě.
Hádejte kde?
-pd-

Farní kostel Navštívení Panny Marie
Původní farní kostel v Choustníku pocházel ze 14. století a byl postaven v románském slohu. Za husitských válek byl vypálen
a zcela zbořen.
Pak byl poblíž původního místa postaven
nový kostel v gotickém stylu, zasvěcený Svatému Václavovi. Ten byl vydrancován a zničen za
třicetileté války švédskými vojsky. Přes šedesát
let ležel kostel v sutinách a zanikla i duchovní
správa.

V té době byl opět budován kostel ve
Mlýnech, rovněž zpustošený válkou. Při
jeho stavbě byl použit materiál ze zřícenin
choustnického kostela. V nich byly nalezeny
i dva prastaré vzácné zvony z doby Karla IV.
a převezeny do mlýnského kostela. Jeden z
těchto zvonů byl odvezen za první světové
války a již se nevrátil. I druhý zvon musel být

odvezen, a to za druhé světové války. Tehdejší správce ho však zachránil před zničením a zajistil mu šťastný návrat.
Stavba nového chrámu v Choustníku v
nynější barokní podobě začala v roce 1673
zásluhou barona Jana Šporka, tehdejšího
majitele panství v Radeníně. Stavba byla dokončena v roce 1687. Kostel byl vysvěcen téhož roku na svátek Navštívení Panny Marie.
Od té doby se zde vystřídalo mnoho duchovních správců. V posledních letech se
nejvíce o jeho modernizaci zasloužil páter
Václav Čadek, který tu působil téměř 40 let.

V současné době je celá farnost Choustník spravována ze Soběslavi páterem Janem
Hambergerem.
Pravidelné mše sv. jsou zde každou neděli
v 11 hodin.
Martina Vančatová

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ CHOUSTNÍK

Je temná noc někdy na přelomu srpna a září
1158. Před branami zpupného města Milán,
které se odmítá podrobit Římskoněmecké říši, leží mohutné vojsko
císaře Fridricha I. Barbarossy. Ne nejslabší částí tohoto vojska jsou i muži
z českého knížectví. Podle dochovaných milánských kronik historici
odhadují jejich počet na deset tisíc
vojáků. A nejsou to muži ledajací,
mají tu nejhorší pověst námezdního vojska, před kterým se strachy Erb pánů
klepe celá tehdejší Evropa. Uvnitř z Choustníka
města, za milánskými hradbami,
kolují zvěsti o lidojedech z barbarských Čech,
o tom, že je vyslal sám ďábel. A Češi jsou si toho
dobře vědomi !!!
Vraťme se ale do oné temné noci,
ke které dle některých historických
pramenů nikdy nedošlo. Hory středověkých žoldáků se ženou na milánské hradby. Mezi těmi vepředu
nechybí Češi, a ti, aby dostáli své
pověsti, mají na hlavách ďábelské
masky. Jako první dobude po žeb- Znak zemí českých
říku hradby pan Jetřich, obránci
města s výkřiky „spaste duši“ utíkají.
Pan Jetřich je po boji samotným římskoněmeckým císařem Fridrichem I. Barbarossou
pasován na rytíře a jako erb je mu přiznán zlatý
žebřík v modrém poli – důkaz statečnosti při dobývání milánských hradeb.
Ano, je to ten samý žebřík v modrém poli,
který později používal i stavitel hradu pan Beneš
z Choustníku, údajný potomek pana Jetřicha.
A je to ten samý erb, který se při slavnostních
příležitostech spojených s hradem Choustník
používá dodnes.
Nutno dodat, že milánská anabáze pana Jetřicha není dokázána. Dokázanou historickou
pravdou je, že za pomoc při obléhání Milána si
tehdejší český kníže Vladislav II. vysloužil královský titul a stal se v pořadí druhým českým králem
Vladislavem I.
Velmi pravděpodobné též je, že si Vladislav
s královským titulem z Milána dovezl i erb se
lvem, tedy současný znak zemí českých.
Realitou ale je, že historicky se lev v erbu objevuje až na počátku 13. století. Stejně tak zlatý
žebřík v modrém poli se poprvé opravdu objevuje až v druhé polovině 13. století, tedy o něco
později než samotný lev.
I kdybychom si ale připustili, že erb pánů
z Choustníka pochází až z 2. poloviny 13. století a ne, jak praví pověst, z roku 1158, stále by
se jednalo o jeden z nejstarších erbů, který byl
na území Čech používán.
-rj-

Rozloučení s žáky 9. třídy Základní školy v Choustníku
30. 6. 2015 se v obřadní síni Obecního
úřadu v Choustníku konalo slavnostní
předávání závěrečných vysvědčení žákům 9. třídy Základní školy v Choustníku. K žákům, kteří byli odekorováni
stužkou, a jejich rodičům promluvil
starosta obce Jan Kubart a předal jim
knihu jako vzpomínku na tento den.
Ke shromážděným promluvil také ře-

ditel školy Ing. Karel Krejza a třídní učitelka Mgr. Lenka Hercíková. Žáci dostali
i květinu, kterou pak jako poděkování
věnovali svým rodičům.
Poté se všichni přesunuli do jídelny základní školy na slavnostní oběd,
po obědě proběhlo poděkování panu
řediteli a celému učitelskému sboru
za kvalitně odvedenou práci.
-vj-
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Stolní tenisté poprvé s „BÉČKEM“
Stolní tenisté SK Podhradí Choustník se v nadcházející sezóně
poprvé představí s B týmem, který ve složení Bílek, Rokos, Strouhal, Kříž, Slanec, Topinková, Chladová nastoupí v nejnižší okresní soutěži – okresním přeboru 2. třídy (OP2). Choustník A bude
hrát po sestupu z regionálního přeboru v okresním přeboru 1.
třídy (OP1), a to již v standardní sestavě Kratochvíl, Paris, Jindra,
Tousek, Muselíková. Zveme tímto všechny příznivce stolního tenisu na domácí zápasy, které se budou hrát ve čtvrtek od 19.00 v
tělocvičně ZŠ Choustník. Aktuální informace budou k dispozici
na sportovní nástěnce před OÚ Choustník a na stránkách OÚ
Choustník v sekci sport.
-rj-

SPARTAK CHOUSTNÍK otevírá
od pátku 11. 9. 2015

FOTBALOVÝ KROUŽEK pro děti
rok narození 2006 – 2010, kluci i holky

každý pátek od 17:00 na hřišti za školou
sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv, piơ
Dotazy:
Jindřich Komárek – 777 289 753

Fotbalový klub Spartak Choustník
Tabulka po 4. kole
# KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lom / Větrovy
Soběslav „B“
CHOUSTNÍK
Vlastiboř
METEOR Tábor „B“
Chotoviny
Tučapy
Košice
Veselí nad Luž. „B“
Borotín
Řepeč-Opařany „B“
Sokol Sez. Ústí „B“

Z

V

R

P

S

B

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4

22:05
10:02
12:02
7:03
11:08
8:04
5:07
6:09
6:08
3:14
0:13
5:20

10
10
9
9
9
6
6
6
3
3
0
0

ROZPIS A VÝSLEDKY ZÁPASŮ
Tábor - okresní přebor mužů
II. třída
1. KOLO
Sobota 22. 8. 2015 17:00
CHOUSTNÍK - Řepeč -Opařany «B»
Rozhodčí: Mraček Pavel.
Choustník
2. KOLO
Neděle 30. 8. 2015 17:00
Borotín - CHOUSTNÍK 0:5 (0:0)
75 diváků Borotín
Branky: 47. Havlíček Lukáš, 48. Havlíček Lukáš, 63. Vrba Michal,
86. Hajič Radek, 0. Havlíček Lukáš
Rozhodčí: Císař David - Váňa Vladimír.
3. KOLO
Neděle 6. 9. 2015 17:00
CHOUSTNÍK - Tučapy 1:2 (0:1)
50 diváků Choustník
Branky: 80. Šabart Miroslav - 33. Jilemnický Marek, 74. Škrleta Jan
Rozhodčí: Čmucha Karel - Mraček Pavel.
4. KOLO
Sobota 12. 9. 2015 17:00
Chotoviny - CHOUSTNÍK 0:2 (0:2)
50 diváků Chotoviny
Branky: 9. Vrba Michal, 37. Fiala Tomáš
Rozhodčí: Jůza Jindřich - Mraček Pavel.
5. KOLO
Neděle 20. 9. 2015 16:30
CHOUSTNÍK - Vlastiboř
Rozhodčí: Fiala Pavel.
6. KOLO
Neděle 27. 9. 2015 16:30
CHOUSTNÍK - Soběslav «B»
7. KOLO
Neděle 4. 10. 2015 16:00
Košice - CHOUSTNÍK
8. KOLO
Neděle 11. 10. 2015 16:00
CHOUSTNÍK - METEOR Tábor «B»
9. KOLO
Neděle 18. 10. 2015 15:30
Sokol Sez. Ústí „B“ - CHOUSTNÍK
10. KOLO
Neděle 25. 10. 2015 14:30
CHOUSTNÍK - Veselí nad Luž. «B»
11. KOLO
Neděle 1. 11. 2015 14:00
Lom / Větrovy - CHOUSTNÍK

! POZOR ZMĚNA !
Každou středu v Mateřské školce Choustník

18.00-19.00

Cena: 50 Kč

Těšte se na příjemnou hodinku, která Vás „nezdolá“,
ale jen lehce probudí celé tělo (hlavně zdravě
protáhne naši páteř) a uklidní nejen naši mysl.
Cvičíme při romantickém osvětlení .

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

Choustník

Choustník

Košice

Choustník

Sokol S. Ústí

Choustník

Lom

VYDÁVÁ:
obec Choustník, 381 592 117,
obec.choustnik@volny.cz
Redakční rada:
Veronika Jakeš, Mgr. Petr Dvořák,
Mgr. Radim Jindra
redakce@choustnik.cz
Evidenční číslo:
MK ČR E 21941
Sazba a tisk:
Tiskárna Brouček, Praha
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.
Publikované příspěvky nemusejí vyjadřovat
názory redakce.
Prošlo jazykovou úpravou.
Uzávěrka dalšího čísla: 15. 8. 2015
Náklad: 350 ks

