Ročník XXVIII.

Číslo 4

duben 2020

ZDARMA

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
z 9. zasedání konaného
dne 27. února 2020 od
19:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Chotoviny
Přítomni: p. Ing. Bervida,
p. Mgr. Bětíková, p. Filip,
p. MUDr. Horák, p. Jordák,
p. Ing. Junová, p. Malenický,
p. Mgr. Mendel, p. Moos,
p. PaedDr. Němec, p. Pražák,
sl. Mgr. Sochůrková, p. MgA. Volfová.

Z obsahu
listů
Jak se chovat
v době pandemie
Zápis
do první třídy ZŠ
Dubnový sloupek
Sportovní dění
se nekoná

Listy Chotovinska
vydává Obecní úřad Chotoviny
Šéfredaktor: Jaroslav Beneš
Adresa redakce: Obecní úřad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. č. MK ČR E 13165

Omluveni: p. Ing. Novotná,
p. Mgr. Turek.
Návrh usnesení: p. Filip,
p. Malenický.
Ověřovatelé: p. Mgr. Bětíková,
p. Dr. Němec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení
z 8. zasedání z.o.
2. Územní plán obce Chotoviny
– schválení.
3. Rozpočtová opatření
provedená radou obce.
4. Připojení obce Chotoviny
na JVS.
5. Stanovení ceny za uložení
1 bm potrubí pro připojení
Chotovin na JVS.
6. Finanční příspěvky
pro TJ Sokol Chotoviny.
7. Finanční dar
pro Diakonii CČE Rolničku.
8. Odměny zastupitelů.
9. Pozemky.
10. Informace o JPO III
Obce Chotoviny.
11. Zapojení obce
do MAS Krajina srdce.
Jednání zahájil místostarosta pan
Jan Jordák, přivítal přítomné, včetně paní Ing. arch. Dagmar Buzu, která je pořizovatelem Územního plánu
Chotoviny. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné, protože je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelů.
Dále místostarosta seznámil přítomné s programem jednání.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Pan místostarosta uvedl, že diskuse
a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola usnesení – Zápis a usnesení z 8. zasedání byly ověřeny
p. Dr. Němcem a sl. Mgr. Sochůrkovou, byly řádně zveřejněny na úřední

desce. Nebyly k nim vzneseny
námitky a jsou proto považovány za
schválené.
Usnesení č. 104/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zápis a usnesení z 8. zasedání, ze
dne 30. 1. 2020.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
2. Územní plán obce Chotoviny –
schválení – Územní plán Chotovin
pořizuje dle § 6 odst. 1 zák. č. 183/
2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, (stavební zákon)
Městský úřad Soběslav. Zpracovatelem ÚP Chotoviny je Ing. arch.
Dagmar Buzu, Tábor. Návrh územního plánu Chotoviny byl projednán
v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona. Krajský úřad návrh územního plánu Chotoviny posoudil v souladu s § 51 stavebního
zákona a sdělil, že lze zahájit řízení
o vydání územního plánu Chotoviny.
V souladu s § 52 stavebního zákona
proběhlo řízení o územním plánu.
V rámci tohoto řízení byly podány
námitky a připomínky k návrhu
územního plánu. Námitky a připomínky byly vyhodnoceny a návrh
na rozhodnutí o námitkách a připomínkách byl zaslán dotčeným orgánům k vyjádření. Dotčené orgány
neuplatnily k předloženému návrhu
na vypořádání námitek a připomínek žádná negativní stanoviska.
K vydání územního plánu však nedošlo. Zastupitelstvo obce Chotoviny usnesením č. 101/2019/Z07
ze dne 28. 11. 2019 rozhodlo, že
návrh územního plánu má být upraven – a to rozšířením regulativů pro
plochy výroby a skladování. Návrh
územního plánu byl dle požadavků
zastupitelstva obce upraven a projednán na opakovaném veřejném
projednání dne 29. 1. 2020. K takto
upravenému návrhu nebyly podány
žádné námitky ani připomínky.

Návrh na rozhodnutí o námitkách
a vypořádání připomínek je součástí Odůvodnění územního plánu
– kapitoly 15 a 16.
V souladu s § 53 stavebního zákona
byly pořizovatelem a určeným vyhodnoceny výsledky projednání návrhu Územního plánu Chotoviny a
dle § 54 je Územní plán Chotoviny
vydáván. Po schválení v zastupitelstvu obce bude formou Opatření
obecné povahy – územní plán vyvěšen na úřední desce a nabývá
účinnosti 15. den po vyvěšení.
Zastupitelstvo může schválit vydání
územního plánu (podle ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 54
zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů) nebo
neschválit a vrátit k dopracování,
které by vyzvalo 2. opakované veřejné projednání. Důvodovou zprávu zastupitelům přečetl pan místostarosta a uvedl, že veškeré materiály k územnímu plánu obdrželi
všichni jako součást materiálů. Dále se pan místostarosta zeptal přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy.
Protože žádné dotazy zastupitelé
neměli, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 105/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách dle znění uvedeného v odůvodnění Územního plánu Chotoviny
v kapitole č. 15 „Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění“.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 106/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
vydává – Územní plán Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
/pokračování na str.2/
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3. Rozpočtová opatření provedená radou obce č. 14,15,16/2019
a 01/2020 - jsou součástí
materiálů.
Usnesení č. 107/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 14,15,16/2019
a 01/2020, provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Připojení obce Chotoviny na
JVS – zajištění dostatku pitné vody
ze stávajících i nově budovaných
zdrojů podzemní vody se s ohledem
na předchozí suché roky a předpokládaný rozvoj obce zdá být
nemožné. Vedení obce proto jedná
o možnosti připojení obce Chotoviny na Jihočeskou vodárenskou
soustavu, prostřednictvím které by
naše vodovody byly zásobovány vodou ze Římova. Rada obce po několika jednáních o této záležitosti navrhuje řešit připojení samostatně,
tzn. jako Chotovinskou vodárenskou
soustavu ve spolupráci s obcemi
Sudoměřice u Tábora a Nemyšl.
Usnesení č. 108/2020/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje realizaci připojení choto-

vinské větve na Jihočeskou vodárenskou soustavu samostatně, jen
ve spolupráci s obcemi Sudoměřice
u Tábora a Nemyšl.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5. Stanovení ceny za uložení 1 bm
potrubí pro připojení Chotovin na
JVS – je potřeba proto, že již probíhá příprava projektu pro vybudování
Vodárenské soustavy Chotovinsko
(VSCH). Je navržena trasa vodovodního řadu pro přívod vody z vodojemu v Táboře – Čekanicích do vodojemu v Chotovinách.
Rada obce navrhuje, aby byla k jednání nabídnuta částka 200,– Kč za
1 metr věcného břemene.
Usnesení č. 109/2020/Z09.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje cenu věcného břemene
úplatně, za jednorázovou náhradu
při realizaci pro trasu vodovodu
Vodárenská soustava Chotovinsko
ve výši 200,- Kč/1bm. Pověřuje radu
obce uzavřením smluv o zřízení věcného břemene.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

2

6. Finanční příspěvky pro TJ
Sokol Chotoviny – zastupitelům
byl předložen návrh smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Chotoviny pro TJ Sokol Chotoviny,
z.s.: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, tj.na podporu
spolku ve výši 265 000 Kč (oddíl
kuželek – 70 tis. Kč, oddíl kopané
190 tis. Kč, sport pro všechny –
5 tis. Kč). Smlouva o poskytnutí
investiční dotace, na nákup sekačky na trávu – 100 000 Kč.
Usnesení č. 110/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace TJ Sokol Chotoviny, z.s. ve
výši 265 000,– Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 111/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Chotoviny, z.s. ve výši
100 000,– Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Místní poplatky
Dle nařízení vlády v době trvání nouzového stavu a dle dalších opatření nevybíráme poplatky
v hotovosti. Místní poplatky můžete zaplatit převodem na účet obce
Chotoviny číslo 156930562/0300 se správným variabilním symbolem
(sečtěte všechny poplatky do jedné částky). Pokud přeci jen budete chtít
zaplatit poplatky na úřadě, musíte počkat na ukončení nouzového stavu, kdy budeme moci
opět hotovost přijímat. Z tohoto důvodu nebudeme sankcionovat nezaplacené poplatky v době
splatnosti, které budou následně zaplaceny do 14 dnů po ukončení nouzového stavu. Sledujte
informace na úřední desce a webových stránkách naší obce.

Výše poplatků (jednoduchý přehled):
odpady
pes

za každou osobu s trvalým pobytem
za rekreační nemovitost (bez trv. pobytu)
za každého psa

590,– Kč
590,– Kč
100,– Kč

Návod na správné vytvoření variabilního symbolu:
U nemovitostí s číslem popisným je potřeba rozlišovat části obce, u nemovitostí s číslem
evidenčním se části obce nerozlišují. Popisné nebo evidenční číslo musí být třímístné.

1) nemovitost s číslem popisným
01 XXX Chotoviny
07 XXX Beranova Lhota
02 XXX Červené Záhoří
08 XXX Sedlečko
03 XXX Vrážná
09 XXX Rzavá
04 XXX Jeníčkova Lhota 10 XXX Řevnov
05 XXX Broučkova Lhota 11 XXX Moraveč
06 XXX Polánka
12 XXX Liderovice

2) nemovitost
s číslem evidenčním
666 XXX
Příklady:
s číslem popisným:
Sedlečko čp. 26
08026
02238
ČZ, Dolní čp. 238
s číslem evidenčním:
Moraveč E-7
666007

Pokud byste potřebovali jakékoliv další informace nebo rady,
volejte na tel.č. 381 284 570 nebo 734 578 549 – paní Hana Heřmánková.

7. Finanční dar pro Diakonii ČCE
– Rolnička – zastupitelé obdrželi
návrh Darovací smlouvy o poskytnutí daru Diakonii ČCE – středisku
Rolnička ve výši 54 tis. Kč na spolufinancování sociálních služeb pro
klienty z naší obce.
Usnesení č. 112/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí daru
Diakonii ČCE – středisku Rolnička
Soběslav, ve výši 54 000,– Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
8. Odměny zastupitelů – zastupitelům je předložen návrh odměn pro
neuvolněné zastupitele a členy
výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, ve smyslu Nařízení vlády
č.338/2019 Sb. Odměna uvolněného starosty nepodléhá schválení zastupitelstvem, je vyplácena
ze zákona.
Usnesení č. 113/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce projednalo vý-ši
odměn neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů a komisí ve
smyslu Nařízení vlády č. 338/2019
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a komise
obce budou odměny vypláceny
měsíčně od 1. 3. 2020 takto:
Místostarosta
24 900 Kč
Člen rady obce
2 970 Kč
Předseda výboru, komise 1 788 Kč
Člen výboru, komise
1 458 Kč
Člen zastupitelstva obce 744 Kč
Člen výboru, komise, není člen z.o.
249 Kč.
Zastupitelům, kteří jsou oddávajícími je § 74 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích odměna navýšena ještě o 400 Kč/měsíc.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
9. Pozemky
– záměr prodeje části pozemku p.č.
434/1 v k.ú. Moraveč u Chotovin
– o odkoupení části tohoto pozemku
o výměře cca 96 m 2 žádá pan P. V.,
vlastník sousedních nemovitostí.
Část pozemku, o kterou má pan V.
zájem je součástí návsi a zároveň
břehem návesního rybníku a je využívána k jeho údržbě. Tento prostor
by měl být i nadále zachován jako
veřejně přístupný, jelikož náves takto
tvoří ucelený urbanistický celek a prodejem pozemku by byl tento typický vesnický rys osady porušen.
Osadní výbor v Moravči nemá proti prodeji uvedeného obecního pozemku námitek.
Usnesení č. 114/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 434/1 v k.ú. Moraveč u Chotovin
o velikosti 96 m 2 .
Hlasování: Souhlasí 10, je proti 0,
zdržel se 3.
Usnesení bylo přijato.
/dokončení na str. 3/
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– záměr prodeje části pozemku p.č.
1411/2 a části p.p.č. 293/6 v k.ú.
Řevnov – o odkoupení částí těchto
pozemků o výměře cca 160 m 2 žádají manželé M. vlastníci sousední
stavební parcely. Na parcele 1411/2
se nachází studna a elektroměrný
pilíř pro jejich nemovitost. Prodejem
uvedených pozemků by došlo ke snížení průjezdního profilu stávající komunikace na méně než 4 m.
Usnesení č. 115/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č.
1411/2 a části pozemku p. č. 293/6
v k. ú. Řevnov o celkové výměře
cca 160 m 2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– záměr prodeje částí pozemku
p.č. 443/1 a 443/2 v k.ú. Moraveč
u Chotovin – o odkoupení připloceného pozemku, části p.p.č. 443/2
o výměře cca 23 m 2 a části pozemku
p.č. 443/1 o výměře cca 35 m 2, který
slouží jako příjezd na pozemky žadatelky, žádá majitelka sousedních
nemovitostí paní I.V.
Usnesení č. 116/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p.č. 443/1 o
výměře cca 23 m 2 a části pozemku p.č. 443/2 o výměře cca 35 m 2
v k.ú. Moraveč u Chotovin za cenu
100 Kč/m 2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
10. Informace o JPO III Obce
Chotoviny – součástí materiálů je
poděkování ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše Jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce za vzornou spolupráci
při likvidaci škod způsobených

orkánem Sabina, který se přehnal
přes naše území v pondělí 10. února 2020.
Dále pan místostarosta informoval
o činnosti Jednotky, která v loňském roce zasahovala u 27 událostí
(5 dopravních nehod, 10 požárů,
9 technických pomocí, 1 dopravní
nehoda železniční, 1 únik nebezpečné látky a 1 ostatní pomoc). Jednotka má v současné době 20 členů, kteří mimo zásahů po celý rok
každé pondělí absolvují teoretickou
přípravu, pravidelná školení a přezkoušení.
Usnesení č. 117/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chotoviny III.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
11. Zapojení obce do MAS Krajina
srdce – v rámci nové strategie MAS
Krajina srdce je nyní zapotřebí aktualizovat souhlas se zapojením obce
Chotoviny do územní působnosti
MAS. Tento souhlas je potřeba projednat a schválit zastupitelstvem.
Souhlasem bude prodloužena možnost čerpání finančních prostředků
přes MAS na projekty nejen samotné
obce, ale také podnikatelů, neziskovek, spolků a škol na území obce.
Usnesení č. 118/2020/Z09.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení Obce Chotoviny do územní působnosti MAS Krajina srdce v létech
2021 – 2027.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno v 19:45 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Poděkování:
Děkuji občanům za projevenou solidaritu v této
nelehké době. Děkuji za ušité roušky, které
poskytujeme našim spoluobčanům
a za další nabídky pomoci.
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STŘÍPKY Z OBCE
Výběrové řízení na opravu místních komunikací v Chotovinách a v Sedlečku vyhrála firma Strabag a.s. Nabídková cena 2 098 108,– Kč + DPH. Opravovat se začne
v dubnu.
Výběrové řízení na obnovu vodovodu v ulice Spojovací vyhrála firma KAVAS W s.r.o. Nabídková cena
1 037 325,– Kč +DPH. Práce proběhnou na podzim.
Výběrové řízení na připojení
vrtané studny u školního hřiště
na vodovod Chotoviny vyhrála
firma KAVAS W s.r.o. Nabídková cena 1 299 504,– Kč +DPH.
Práce byly již zahájeny. Došlo
k připojení vrtu na výtlačný řad
z čerpací stanice do vodojemu,
následovat bude připojení na
elektrickou síť, instalace technologie a dispečinku.
Výběrové řízení na vybudování víceúčelového hřiště
v Jeníčkově Lhotě vyhrála firma STRABAG a.s. Nabídková cena 1 249 374,– Kč + DPH. Čekáme, jak dopadne
naše žádost o dotaci.

I přes nepřízeň počasí probíhají na stavbě mostu
v Řevnově dokončovací práce. Most by měl být hotov
ve stanoveném termínu. Zbývá dokončit konstrukční
vrstvy vozovky a nainstalovat svodidla.

Mgr. Zdeněk Turek, starosta

Pracovníci T-SERVISU provádějí opravu plotu školního
Mgr. Zdeněk Turek, starosta
hřiště.

KOUPÍM VAŠE RESTITUČNÍ NÁROKY
Cena nároků do budoucna bude jen klesat,
díky plánované restituční tečce.

Telefon:

604 374 807

Měsíc březen měl
být pro naši školu
jako každý jiný. Plný učení, ale
i exkurzí, projektů a návštěv
divadel. Že se tomu tak nestalo,
už dnes víme všichni. Hned na
začátku tohoto náročného měsíce však žáci 2. až. 4. třídy stihli
absolvovat zajímavou přednášku o vesmíru, dívky připravující
se na důležitý florbalový turnaj
zvládly sobotní soustředění a pak
už všechny akce, soutěže či projekty byly zrušeny. Naši žáci mimo jiné přišli o autorské čtení se
spisovatelkou Markétou Harasimovou, divadelní představení,
exkurzi do Muzea umění a designu v Benešově, ale i o řadu
sportovních soutěží nebo soutěž ve zpěvu Jihočeský zvonek,
kde naše žákyně tradičně sbírají
ta nejvyšší ocenění. S ohledem
na mimořádnou situaci a riziko,
kterému jsme dnes vystaveni,
všechny tyto akce rádi oželíme.
Ze dne na den byly všechny
základní školy uzavřeny, a tak
i naše škola 11. března utichla,
třídy a chodby zůstaly prázdné.
Výuka byla ze škol přenesena
do domácností, velká zodpovědnost přešla na rodiče. Učitelé byli rovněž postaveni před
nelehký úkol. Musejí připravit
a předat svým žákům materiály
k procvičování, studijní materiály a domácí úkoly. Domácí
výuka nemůže plně nahradit výuku ve škole. Je tedy na učitelích rozlišit to podstatné od doplňkového učiva, se zdravým rozumem a odpovědností zadávat
různorodé úkoly v rozumné mí-

ře. Pro rodiče domácí vyučování představuje velkou zkoušku.
Vždyť mnozí chodí do zaměstnání nebo pracují z domova, starají se o domácnost a ještě musí zvládnout nelehký úkol výuky.
Žáci na II. stupni by měli úkoly
zvládnout sami, pro ně bývá nejtěžší přimět se do nich pustit,
ale žáci na I. stupni a zvláště ti
nejmladší potřebují pomoc a dohled rodičů.
Škola rodičům dětí do 13 let
může vystavit potvrzení o uzavření školy, díky kterému mohou požádat o ošetřovné po celou dobu uzavření školy i školky. Rodiče se mohou v ošetřovném střídat a nově na něj mají
nárok také OSVČ. Potvrzení
vám vydáme každou středu od
9 do 12 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Dany Strejcové nebo přímo v ředitelně ZŠ.
Potvrzení vám můžeme zaslat
rovněž na váš e-mail nebo prostřednictvím Bakalářů. Stačí
nám zatelefonovat na telefonní
číslo 381 284 113
nebo napsat na e-mail
reditel@zschotoviny.cz
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice
jsme museli zrušit Školní slavnost. Peníze za vstupné vám budeme vracet bezprostředně po
skončení této mimořádné situace, sledujte prosím náš web
www.zschotoviny.cz, kde naleznete aktuální informace. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Odpověď na tu nejdůležitější
otázku, kdy se školy opět otevřou, nikdo zatím nedal. Jaké-

koli datum je pouhým odhadem.
Optimisté věří, že v průběhu měsíce května bychom se mohli do
školy vrátit. Pro naše deváťáky
je to opravdu palčivý problém,
vždyť v těchto dnech by už
vrcholila jejich příprava na příjímací zkoušky. Takto zatím ze
slov ministra Roberta Plagy
pouze ví, že přijímací zkoušky
na střední školy proběhnou ve
stejné podobě jako v předchozích letech a nejdříve 14 dní po
jejich návratu do školy.
Chtěla bych poděkovat svým
kolegům za jejich nelehkou práci spojenou s on-line výukou,
všem provozním zaměstnancům, kteří v těchto dnech ve ško-

le i ve školce důkladně dezinfikují všechny prostory a zvláště pak
našim kuchařkám ve školní jídelně, kde jsme provoz nepřerušili a kde připravujeme obědy
pro naše důchodce i cizí strávníky. Rodičům přeji velkou míru
trpělivosti a dětem odvahu poprat se zadanými úkoly. Věřím,
že to společně zvládneme! Učitelé i rodiče se už těší na znovuotevření škol, co vy, naši žáci,
těšíte se také?
Závěrem chci popřát jménem
celé ZŠ a MŠ Chotoviny všem
z Chotovinska pevné zdraví a
hodně sil pro zvládnutí těchto
nelehkých dnů.
Martina Sochůrková

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vydalo v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Motivační část zápisu, kdy děti hravou a nenásilnou formou
prošly přezkoušením svých dovedností a znalostí, je zcela zrušena. Formální část zápisu, tj. vlastní podání žádosti o přijetí,
proběhne. Přihlášku a veškeré informace k zápisu najdete na
našich webových stránkách www.zschotoviny.cz.

Žádost o přijetí budete moci podat:
do datové schránky školy - e8kmkct,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email) - reditel@zschotoviny.cz,
poštou - ZŠ a MŠ Chotoviny, Osvobození 47, Chotoviny 391 37,
osobně – v době úředních hodin, tj. každou středu od 9 do 12 hod.
v kanceláři ředitele školy – budova II. stupně, 2. patro.

Co nového ve školce?

Březen vítá jaro

První jarní měsíc březen jsme v naší školce zahájili besedou
pro rodiče předškolních dětí, která se konala ve čtvrtek 5. března
ve třídě Stromků pod vedením Mgr. Ireny Bětíkové, na téma
„Školní zralost“. Vstup do první třídy základní školy představuje
pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo
zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo
by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře
připravené. Rodičům byl představen materiál s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Tento materiál nabízí
rodičům v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde
zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale
na zřeteli, že každé dítě nemusí všech
parametrů dosáhnout, ale může se
k nim přiblížit.
V pátek 6. března 2020 navštívilo
naší MŠ profesionální loutkové kočovné divadlo z Českých Budějovic.
Pan loutkoherec s sebou přivezl úžas-

né ručně vyráběné loutky a zahrál nám pohádku s názvem „Jak do Mastné Lhoty přišel
čert“. Pohádka vyprávěla o tom, jak se čert
spletl, ale nakonec láska vše v dobré obrátila. Šikovný pan herec se svými loutkami
vtáhl děti do děje a některé z nich si přivolal
i na pomoc.

Začátkem března jsme všichni
společně vyhlíželi jaro. Srovnávali jsme základní charakteristiky jarního období. Při vycházkách jsme
pozorovali zahrádky a jejich proměny. Mohli jsme obdivovat první
jarní kytičky. Nechyběli ani písničky s jarní tematikou. Pani učitelky
už pilně pracovaly na jarní výzdobě oken. Bohužel 17. března 2020
se naše školka na základě rozhodnutí Rady obce Chotoviny uzavřela. Nezbývá tak všem dětem, rodičům a zaměstnancům naší ZŠ
a MŠ popřát především hodně
zdraví, sil a optimismu do dalších
dní a věříme, že se společně zase
brzy setkáme.
Mgr. Jana Svačinová, Irena Žilková

Dne 6. 2. 2020 jsme v KD Chotoviny zhlédli komedii CIVILIZACE
inspirovanou seriálovou kulturou sience fiction. Létající talíře,
mimozemská civilizace… a lidi na planetě Zemi.
Hru napsanou Kateřinou Pokornou nám přijel zahrát divadelní
spolek Kapota z Tábora.
Zuzana Sumerauerová

Z důvodu nařízení vlády
platného od 13. 3. 2020 od 6.00 hodin
je Obecní knihovna Chotoviny
včetně poboček do odvolání UZAVŘENA.
Výpůjční doba a rezervace budou prodlužovány.
Kulturní a vzdělávací akce jsou zrušeny.
Děkujeme za pochopení
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Dubnový sloupek
Zamysleli jste se někdy nad
tím, že ze všeho živého na tomto
světě pouze člověku je dána
schopnost se smát? Není to samoúčelné, neboť dobrý vtip, žert
a humor vůbec člověka zlidšťuje
mnohem víc, než všechny vymoženosti civilizace dohromady.
Bohužel se zdá, že v posledních
letech nejen humorem, ale i prostým lidským úsměvem šetříme
víc, než je pro společnost zdrávo.
Kdy vznikla tradice vzájemného se vyvádění aprílem, se už
asi nikdy nedovíme. Ve velmi
starých dobách platila zásada,
že než v dubnu vzešel na obloze
úplněk, musely být všechny staré účty zaplaceny a veškerá nepřátelství ukončena. Pokud by
se tak nestalo, tím okamžikem
bylo vše promlčeno, což dokonce platilo i o krevní mstě. Pokud
si pověrečný člověk nechtěl
rozhněvat nadpřirozené síly, nesměl tyto zásady porušit. Není
proto divu, že tento čas byl slaven velice vesele a vítán bujným
žertováním. Z toho se prý u všech
evropských národů vyvinula tradice vyvádět své bližní na prvního dubna aprílem, která přetrvává dodnes.
Starší lidé jistě pamatují, jak
jako děti toužebně očekávali
1. duben! Vždyť v ten den vyvést své blízké aprílem dokonce
patřilo k dobrému mravu a lidé
měli dobrý pocit, když se na ně
nezapomnělo. Kde jsou ty časy,
kdy děcko dostalo od dědečka

korunu, aby mu z drogerie přineslo deset deka semtele nebo
komáří sádlo, což snad byly ty
nejoblíbenější aprílové „špeky”.
Duben je zvláštní měsíc. Jak
vesele začíná, tak rozverně také
končí. Ano, mám na mysli jeden
z mála starodávných zvyků, který se ještě udržel – i když ve
značně zdeformované formě –
až do dnešních dnů: pálení čarodějnic. Prastará pověra mající
základ kdesi v pohanských shromážděních „rohatého boha” hovoří, že o okouzelné noci filipojakubské se slétají čarodějnice
na místa svých tradičních srazů.
Dnes se asi těžko najde člověk, který by podobným báchorkám věřil, ale na druhé straně je
historicky doloženo, že mnoho
žen, zabývajících se „čarováním”, se každoročně na takový
let svědomitě připravovalo. Před
letem na koštěti, lavici, pometlu
či pohrabáči si totiž musely do
kůže vetřít kouzelnou masť, jejíž
hlavní složkou byl blín. Novodobé průzkumy prokázaly, že alkaloidy obsažené v této jedovaté
rostlině ochrnují tzv. autonomní
nervstvo a dráždí mozek. Hlavně
velké dávky atropinu vyvolávají
útlum mozkové činnosti doprovázený velmi bizardními jevy, k
nimž především patří pocit, že
se člověk vznáší v povětří.
Nakonec malé připomenutí.
V záplavě informací, kterými
nás dnes a denně zahrnují nejrůznější masmedia, se občas vyskytnou nepřesnosti nebo úpl-

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Petr Novotný, Chotoviny
65 let Alena Křemenová, Chotoviny
Jiří Křemen, Chotoviny
75 let Ing. Jiří Novák, Chotoviny
Miloslav Čapek, Červené Záhoří
80 let Helena Kločáková, Červené Záhoří
Jaroslava Veselá, Chotoviny
94 let Hana Kolářová, Chotoviny
Jiřina Tilingerová, Rzavá
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
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né nesmysly. Tak tomu je i v případě pálení čarodějnic, kdy někteří autoři v té souvislosti hovoří o čarodějkách. České bájesloví výrazně rozlišuje čarodějky
od čarodějnic. Ty, jak známo, konají s jediným cílem – škodit lidem. Naproti tomu čarodějky
jsou dobré víly, kouzelnice působící pouze dobro a okouzlující
muže nesmírnou krásou tělesnou i duševní a s čarodějnicemi,
včetně jejich pálení, nemají vůbec nic společného. Je krásné
setkat se s čarodějkou!
Jaroslav Wimmer

SDRUŽENÍ HASIČŮ
ČECH, MORAVY
A SLEZSKA

SDH CHOTOVINY
Oznamuje,
že z důvodu vyhlášeného
nouzové stavu se v měsíci dubnu
neuskuteční každoroční sběr
železného šrotu. Sběr šrotu
bude proveden až po zrušení
nouzového stavu. Železný šrot
je rovněž možno ukládat na
zahradu pana Miloslava Klejny
v Zámecké ulici v Chotovinách
(cca 150 metrů od zámku – vpravo).
Děkujeme za pochopení.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
Občané – pracující, studenti,
kteří chodíte v brzkých ranních hodinách, kdy je ještě
tma, na vlak či autobus, buďte „osvětleni” – označeni
reflexními páskami na oblečení a děti na školních
aktovkách či batozích, ať jste pro řidiče dobře vidět.
Chodí se po levé! straně vozovky, tedy v protisměru
jedoucího vozidla. V ostrých zatáčkách Chotovin, když
jde chodec po špatné straně, ohrožuje sebe i řidiče.
Chodec je účastník silničního provozu a musí dodržovat
jeho pravidla. Pro bezpečnost svojí i řidičů.
E. Homolová

ROZVOZ
OBĚDŮ
ZDARMA
Restaurace hotelu GOLD v Chotovinách

nabízí zdarma
rozvoz obědů do 5 km od Chotovin.
Jídlo je možné také vyzvednout
u okénka hotelové restaurace.
Objednávky:

po – pá od 10.00 do 13.30 hod.
na tel.: 398 998 750
Jídelní lístek na www.hotelchotoviny.cz

Hotel GOLD Chotoviny přijme
posilu na DPP na práce všeho druhu.

Pro více informací volejte na č. 728 688 508.

Nový občánek
Julie Nováková
Chotoviny

WWW.ZAHRADYTABOR.CZ

Široká 159, 391 37 Chotoviny

Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

•
•
•
•

INZERCE, PREZENTACE
REALITNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY
POSKYTOVÁNÍ HYPOTÉK
POPRODEJNÍ SERVIS
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

MGR. RUDOLF ORCT, CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ
Mob.: 725 829 839, E-mail: rudolf.orct@re-max.cz
www.remax orct

DETEKTORY ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

Profil
PRODEJ, KOUPĚ,
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Více informací na tel.: 603 163 856,
381 284 209 prodejna, servis Vožická 255, Chotoviny

na

akční ce

.099,-

1

na

akční ce

1.399,-

DETEKTORY ÚNIKU KOUŘE
akční

cena

990,www.latop.cz

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor, tel.: 733 747 944

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo
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Koronavirus ovlivňuje závěr sezóny Táborské florbalové ligy!
V březnu se měla odehrát poslední dvě
kola Ligy (1. – 7. místo) v rámci TFbL. Nicméně nakonec se kvůli událostem ohledně
koronaviru stihlo uskutečnit pouze jedno.
Ale pojďme hezky popořadě. Draci Chotoviny se potýkali s několika zraněními, ale
nakonec i tak nastoupili v celkem solidní
sestavě. Citelně však chyběla v zadních
řadách dlouholetá stálice a zkušený harcovník Václav Pražák starší, který nemohl
v této sezóně nastoupit vůbec poprvé. Draci se podruhé v nadstavbě střetli s týmy
Expendables Tábor a Rychlou Rotou Tábor.
První zápas proti Expendables Tábor začal
velmi opatrně z obou stran. Oba týmy se
příliš nikam nehrnuly. Více šancí možná nakonec měli Draci, avšak góly stříleli v prvním poločasu pouze hráči z Expendables.
O přestávce se chotovinští borci správně
nahecovali, jelikož vstoupili do druhého
dějství velmi aktivně a převzali otěže utkání.
Aleš Grňák během krátké doby svými dvěma góly srovnal na 2:2. Václav Kotrlík, který
nastoupil s lehkým zraněním kotníku, dokonce strhl vedení na stranu Draků – 3:2.
Táborští Expendables pohlednou akcí ještě
dokázali vyrovnat, ale to bylo z jejich střeleckého účtu pro tento zápas vše. Zanedlouho po vyrovnávacím gólu totiž Miroslav Lacina ukázal svůj přehled v předbrankovém prostoru a bekhendem poslal
Draky znovu do vedení. Na konečných 5:3

pečetil důležité vítězství
Václav Kotrlík, který ukázal,
že zranění kotníku ho při
hře výrazněji nelimitovalo.
Proti Rychlé rotě Tábor se
hrál energický a velmi vyrovnaný florbal od začátku až do konce. Do
přestávky šli spokojenější hráči Chotovin,
kteří díky gólu ve formě hrajícího Aleše
Grňáka vedli 1:0. Každý na chotovinské lavičce věděl, že ve druhé části utkání bude
velmi obtížné ubránit takto hubené vedení.
Brankář Jaroslav Málek dlouhou dobu držel
akcie svého týmu, ale nakonec zhruba v polovině druhého poločasu kapituloval. Hráčům Rychlé roty Tábor po vyrovnání narostla křídla, ale nakonec to byli Draci, kteří
mohli jít opět do vedení. Bohužel žádná gólová šance se nepřetavila v gól v soupeřově
svatyni, a tak trestal soupeř. Střelou do šibenice se prosadil kapitán Rychlé roty Petr
Miler – 1:2. Do konce zbývaly zhruba čtyři
minuty, takže nějaký čas minimálně na vyrovnání Draci ještě měli. V závěru se odhodlali odvolat brankáře a zkusit to v šesti lidech v poli. Málem se jim tento tah vyplatil,
jelikož v poslední vteřině šel projektil Aleše
Grňáka jen o milimetry mimo tři tyče. Draci
tak odešli z tohoto utkání bez bodu, což je určitě vzhledem k průběhu utkání veliká škoda.
Sestava:
Málek J. – Mládek Š., Lukeš P., Pražák V. ml.,

– Mládek O., Tlustý T., Kotrlík V., Havlík P.,
Grňák A., Lacina M.
Omluveni:
Pražák V. st., Carva L., Pěkný D., Mládek R.
Jak už bylo naznačeno výše, vyhlášený
stav nouze zatím neumožňuje odehrát poslední kolo nadstavbové části Ligy (1. – 7.
místo). Zatím se neví, jestli bude soutěž
předčasně ukončena nebo se dohraje, až
veškerá vládní nařízení pominou. Pokud by
se poslední kolo zrušilo, titul by obhájil tým
Mrníci Opařany. Pro Draky by se však jednalo o nešťastné řešení, jelikož se nachází
na sedmé příčce, ale s minimálním bodovým mankem na místo čtvrté, které by jim
případně zaručilo nejlepší umístění v historii TFbL.
Naopak v nadstavbové části Přeboru (8. –
14. místo) je o pořadí již rozhodnuto. Stihla
se odehrát všechna kola. Přebor opanoval
favorit Real Tábor, který ale před sezónou
pomýšlel určitě na postup do ligy, další šanci na vyšší příčky bude mít v nové sezóně.
To druhý chotovinský tým – Chotoviny Predators, se pral s ostatními soupeři statečně,
ale většinou bohužel neúspěšně. Celou florbalovou sezónu tak zakončil na 14. místě.
Nicméně samotní hráči Predators získali
další velmi cenné zkušenosti, které se jim
budou do další sezóny náramně hodit.
Václav Pražák ml.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
FOTBAL JDE TEĎ STRANOU. BUDE SE HRÁT JEŠTĚ NA JAŘE?
Koronavirus zasáhl celý svět
a nákaza se šíří i v České republice. Mimořádná opatření
se tak dotkla i sportu a všechny
soutěže jsou zastaveny. Fotbalový areál u kostela tak zeje
prázdnotou a nikdo netuší, kdy
se znovu začne hrát.
„V tomto těžkém období jde
fotbal samozřejmě stranou. Děláme to všichni pro radost, je to
zábava, teď jsou ale důležitější
úplně jiné věci než fotbal. Hlavně abychom to všichni zvládli ve
zdraví. Kdy se znovu začne hrát,
to zatím nikdo neumí předpovědět,“ říká předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Chotoviny
Jan Jordák.
Týmy musely ukončit zimní
přípravu, přestalo se trénovat
a fanoušci se startu jara ne-

dočkali. V sobotu 21. března
se měl v Chotovinách odehrát
první zápas jarní části, muži A
měli hostit v rámci I. B třídy
Písek-Hradiště. Chotovinské
hřiště tak osiřelo.
„Ještě v zimní pauze jsme se
správcem panem Milanem
Hermou probrali, co by se na
jaře dalo udělat. Třeba opravit
oplocení, udělat revizi elektriky
a další věci. Takže tyto práce budou pokračovat. I hřiště se musí
udržovat, máme dokonce novou sekačku,“ doplňuje Jan
Jordák.
Všechny zápasy ve všech kategoriích jsou ale zatím odloženy. Co bude dál, nikdo netuší.
Otazníků je spousta. Pokud by
se začalo ještě na jaře, není
jisté, kolik zápasů by se stihlo.

Osiřelý fotbalový areál

A když se začne hrát až na podzim, pak je otázka, zda by se
sezona opakovala nebo by se
postupovalo a sestupovalo na
základě tabulky z podzimní části. Nejsledovanější chotovinský
tým je na 8. pozici a tedy v klid-

ném pásmu.
Třeba na Slovensku už letošní
ročník v amatérském fotbale zrušili a sezona bude anulována.
Jak to bude u nás, to se možná
rozhodne na jednání Výkonného
výboru FAČR 7. dubna.

ANKETA S TRENÉRY: FOTBAL NÁM CHYBÍ, SNAD NEBUDE PAUZA DLOUHÁ
Pandemie koronaviru zastavila
i práci chotovinských trenérů.
Všechny týmy už rozjely zimní
přípravu, stihly i pár zápasů, na
začátku března ale vše skončilo.
Každý kouč samozřejmě situaci
chápe, zdraví je na prvním místě. Trenérům už ale fotbal začíná
chybět a věří, že pauza nebude
moc dlouhá.

ČESTMÍR KŘÍŽKA,
TRENÉR MUŽŮ
„Zimní příprava vypadala
hodně dobře, naběhali jsme
spoustu kilometrů, stihli jsme
i soustředění a začali jsme hrát
přípravné zápasy. Myslím, že to
kluky bavilo a v týmu byla
skvělá atmosféra. Dokonce
jsme se pustili i do renovace
kabiny. Odvezli jsme starý
nábytek, bude se dělat nová
podlaha i obložení. Ale bohužel
- nedá se nic dělat, zdraví je
nejpřednější. Moc nevěřím
tomu, že se na jaře ještě začne
hrát. Jsem teď s týmem v kontaktu alespoň přes naši skupinu
na whattsappu, ale fotbal už mi
chybí, tak alespoň koukám v televizi na různé archivní zápasy.
Během pauzy se uzdraví marodi, jen aby přestávka nebyla
moc dlouhá.“

JIŘÍ PĚKNIC,
TRENÉR MLADŠÍCH
A STARŠÍCH ŽÁKŮ
„Stihli jsme nabrat kondici a pomalu se začali věnovat herní přípravě. Na umělé trávě ve Voticích jsme porazili Ratměřice,
které předtím 5 zápasů neprohrály. Kluci poctivě trénovali, měl
jsem z nich radost. Chystali jsme
se také na soustředění do Borovan, kde jsme měli v plánu každý
den přípravný zápas. Je to škoda, ale fotbal teď není to nejdůležitější, to je jasné. Chtěl bych
věřit tomu, že se jaro ještě dohraje. Třeba budou děti chodit
do školy i v červenci a během

června a července se soutěž nějak dohraje. Fotbal mi chybí, tým
je super, je tady spousta nadějí
pro chotovinský fotbal.“
MICHAL MALENICKÝ,
TRENÉR MINIPŘÍPRAVKY
A MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
„Stihli jsme potrénovat a rozehrát zimní turnaj v Benešově, víc
už nám situace nedovolila. Je to
smutné, s tímhle nikdo nemohl
počítat. Ale nedá se nic dělat,
hlavně ať jsou všichni zdraví.
Myslím, že fotbalové soutěže na
okresní úrovni už se na jaře nedohrají. Fotbal už mi začíná chybět, půjdu se alespoň podívat na
hřiště a zkontrolovat kabinu.“

LUKÁŠ PLACHÝ,
TRENÉR
STARŠÍ PŘÍPRAVKY
„Trénovali jsme a z herní přípravy zahájili jen první kolo turnaje v Benešově, víc jsme toho
nestihli. Je to škoda, ale neuděláme nic, priority jsou jinde a
o fotbal teď nejde. Fotbal už mi
chybí, baví mě to, člověk se pro
to zapálil, máme objednané i nové dresy. Těžko říct, jestli se na
jaře ještě začne. A pokud ano,
bude to náročné, děti se vrátí
i do školy a budou mít plnou
hlavu učení.“

Trenéři Lukáš Plachý a Michal Malenický na turnaji přípravek v Benešově

Stránku připravil
D. Mendel ml.

