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STAROSTA ZDENĚK TUREK: KLÍČOVÝ ÚKOL JE ZAJISTIT PITNOU VODU
I v době nouzového stavu má
starosta Zdeněk Turek stále
plný seznam věcí, které musí
řešit. Kromě nutných opatření
ohledně pandemie koronaviru
obec pokračuje v práci na projektech. Některé už se podařilo
dokončit, jiné jsou ve fázi
přípravy. Každopádně klíčovým
úkolem pro budoucnost Chotovin je zajistit dostatek pitné
vody.
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Jak se máte v této těžké
době?
Řekl bych, že život se zpomalil, u nás i v celé republice.
Poté co jsme vyřešili základní
věci týkající se nouzového stavu, máme teď zase trochu více
času připravovat projekty, které
jsme museli na chvíli pozastavit. A samozřejmě je zase více
prostoru na přemýšlení, co dál.
Jak se obec vyrovnává s nouzovým stavem?
U nás je situace naštěstí poměrně klidná. Řídili jsme se pokyny, které jsme dostávali z ministerstva vnitra, zdravotnictví
a také z Jihočeského kraje. Díky
aktivnímu přístupu našich občanů a firem jsme mohli nabídnout
starším spoluobčanům roušky,
dovoz obědů, nákup potravin či
léků. Zájem o tyto služby nebyl
příliš velký. V případě navýšení
máme v záloze ještě asi deset
dobrovolníků z řad hasičů, občanů i firem. Děkuji všem, kteří
nám v této nelehké době pomáhají.

Co se letos vlastně stihlo
v obci udělat?
I v době nouzového stavu
jsme dokázali dokončit projekt
obnovy mostu v Řevnově, firma
Brožovský odvedla dobrou práci, hodně se to povedlo. Omezení trvalo asi měsíc, teď už se
most využívá. Mám z toho dobrý pocit. Most vypadá pěkně a

Starý most před demolicí
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jeho cena oproti původně plánovanému betonovému mostu
je asi o deset milionů nižší.
Také jsme asfaltovali komunikace v Sedlečku a v Chotovinách a už se díváme na další,
které budeme dělat následovně.
Aktualizujeme seznam silnic,
které chceme opravit, buď na
podzim nebo v příštím roce. Teď

Nový most

to neumím odhadnout. Situace je z hlediska rozpočtu velmi
obtížná, kvůli nouzovému stavu
a pandemii přijdeme jistě o významnou část příjmů z daní.
Poslední větší akcí letošního
roku bude obnova vodovodu
v ulici Spojovací. Vodovod byl
v této ulici mnohokrát bodově
opravován, dají se očekávat další poruchy spojené samozřejmě
s únikem vody. To si nemůžeme
dovolit. Opravu nelze dále odkládat. V případě nutnosti použijeme finanční rezervu vytvořenou v posledních letech.
/pokračování na str. 2/
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Voda, to je v Chotovinách
velké téma. Je to tak?
Ano, vody razantně ubývá v
celé republice a musíme situaci
řešit. Už před časem jsme zveřejnili, že se chceme napojit na
Jihočeskou vodárenskou soustavu. Nyní je záměr ve fázi projektování, de facto v její konečné
fázi. Dotahujeme napojení v Čekanicích. Trasu už máme zaměřenou a budeme rozesílat návrhy smluv vlastníkům dotčených
pozemků. Vodovod by měl vést
po trase Čekanice - Stoklasná Lhota - Vrážná - Chotoviny – Sedlečko.
S tím, že se chtějí připojit také
Nemyšl a Sudoměřice u Tábora.
Kdy by měla být nová vodo-
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vodní soustava hotová?
Termín dokončení stavby je
velmi těžké říci. Je závislý na
mnoha faktorech. Za velký
úspěch bych považoval vyřízení
stavebního povolení do konce
tohoto roku, v příštím roce požádat o dotaci a v roce 2022
zahájit výstavbu s termínem
dokončení v roce 2024.
Bude obec dál pokračovat
i v zapojování vrtů?
Samozřejmě. Nic jiného nám
ani nezbývá. Spodní hladina vody klesá, sucho je větší a větší.
Do roku 2015 to vypadalo nadějně, ale situace se rychle mění a musíme reagovat. Do léta
proto chceme připojit další
studnu u školního hřiště, která
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by nám měla pomoci překonat
letní období.
A v záloze už máme další průzkumný vrt. Jeho vyhodnocení
není zatím k dispozici. Nové vrty
musí vyřešit situaci v zásobování pitnou vodou do doby, než
dojde k napojení Chotovin na Jihočeskou vodárenskou soustavu. Letos je vody bohužel zase
méně než loni. Problém cítíme
už teď, loni to bylo v červnu.
Proto jsme požádali Tábor o vydání opatření obecné povahy,
které omezí používání pitné
vody k napouštění bazénů, zaléváni, mytí automobilů... Je to
nepříjemné, ale jiné řešení nevidíme. Při každém otevření kohoutku si musíme uvědomit, že

voda odněkud teče a její zdroje
nejsou nekonečné.
A jak vidíte další vývoj?
Bude letos pouť a slavnosti?
V první řadě nás čeká otevření
školy a školky, předpokládaný
termín je 25. května. Na zasedání obecní rady jsme probírali
současnou situaci a čekáme na
další informace. Samozřejmě budeme postupovat v souladu s nařízením vlády. A co se týká pouti
i slavností, to je zatím velká neznámá. Už jsme museli zrušit
jednu velkou tradiční akci - zahrádkářskou výstavu. Obávám
se, že v případě poutě i slavností to bude podobné. Chceme
mít jasno do konce května.
DM

ELEKTROVÝROBKY
A JEJICH DOPAD
NA KLIMA
Jaký vliv má životní cyklus elektrických a elektronických výrobků na globální oteplování? Kdy má smysl
opravovat a kdy je ekologičtější pořídit výrobek nový?
Studie Evropské environmentální kanceláře (EEB)
zanalyzovala životní cyklus a jeho dopad na životní
prostředí u čtyř nejběžnějších výrobků evropských
domácností.
Analýza porovnává energii potřebnou k výrobě a distribuci nových výrobků, a také náklady na jejich likvidaci. Konkrétně šlo o chytré telefony, pračky, vysavače a počítače. Výsledky ukázaly, že za normálních
okolností má vždy smysl prodloužit životnost výrobků nad rámec jejich původní životnosti. Z hlediska
globálního oteplování by tak například pračka měla
sloužit 25 – 40 let, aby kompenzovala emise skleníkových plynů z výroby, distribuce i její likvidace.
U vysavače je to 18 – 48 let, a třeba notebooky a chytré telefony by měly být v provozu tak dlouho, jak je
to jen možné. Až na několik výjimek je pro životní
prostředí tedy vždy lepší vadné domácí spotřebiče
opravit a udržovat je co nejdéle v provozu.
Analýza tvrdí, že prodloužení životnosti analýzovaných produktů by výrazně snížilo emise skleníkových
plynů v EU. Svými závěry tedy popírá tvrzení, že by výrobky měly být vyměňovány brzy, zejména kvůli nižší
spotřebě energie u nových účinnějších produktů.
Včasná výměna může mít smysl údajně pouze ve výjimečných případech, například u starších modelů
s velmi vysokou spotřebou energie. Pokud místo výměny dojde na včasnou opravu, prodlouží se životnost produktů a výrazně se sníží míra využití přírodních zdrojů i produkce odpadu.
Prodloužení životnosti produktů lze dosáhnout nejen
nákupem dlouhověkého výrobku, ale také prostřednictvím údržby, upgradů, opravou, renovací a repasováním.
Hana Heřmánková

MLADÁ RODINA KOUPÍ

DŮM nebo STAVEBNÍ POZEMEK
v Chotovinách nebo blízkém okolí.
Kontaktujte mne, prosím,
na telefonu:

775 349 344

Děkuji.
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STŘÍPKY Z OBCE
Ke konci března byly dokončeny práce na obnově mostu
v Řevnově.
Stále probíhají práce na připojení vrtané studny u školního hřiště na vodovod Chotoviny. Technologie a dispečink nebyly ještě dodány.
V dubnu provedl ing. Fuka kontrolu stavu stromů v Zámecké ulici. Doporučil pokácení tří starých lip. Termín bude
upřesněn s ohledem na hnízdění ptactva.
Obec zatím nezná výsledek žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště v Jeníčkově Lhotě.
V dubnu byly opraveny místní komunikace v Chotovinách
a v Sedlečku.

Při pravidelné kontrole vodovodní sítě z hlediska možných úniků vody byla nalezena závada v ulici Rudé armády.
Ihned byla opravena.
V úterý 5. května zahájila obecní knihovna opět svou
činnost.
Z důvodu sucha schválila RO žádost o vydání opatření,
které omezí užívání pitné vody.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta

KNIHOVNA BYLA OTEVŘENA 5. KVĚTNA 2020
Milí čtenáři a milé čtenářky, provoz knihovny je přizpůsoben epidemiologické situaci a bude do odvolání fungovat v omezeném režimu.

Jak vypadá omezený režim v knihovně?
před vstupem do knihovny je k dispozici dezinfekce pro každého
návštěvníka
vstup do knihovny je umožněn max. 2 osobám
veřejný internet nebude zatím k dispozici
probíhá „karanténa“ knih – nebude možné vrácené knihy ihned
zařadit do regálů a půjčit dalšímu čtenáři
dobu pobytu doporučujeme omezit na minimum (respektive na
nezbytně nutnou dobu)
provozní doba zůstává beze změny
Děkujeme za pochopení
Obecní knihovna Chotoviny

Škola i školka zůstaly po celý
duben uzavřené. Přesto proběhl
zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021,
letos poprvé bez osobní přítomnosti dětí
a jejich rodičů ve škole. V průběhu dubna
se do naší školy přihlásilo prostřednictvím
svých rodičů 23 budoucích školáků. Třem
dětem se na doporučení odborníků rozhodli
jejich rodiče požádat o odklad nástupu do
1. ročníku. Dovolí-li nám to aktuální situace
v zemi, pak v polovině června pozveme do
školy na první schůzku všechny rodiče budoucích prvňáků, abychom je seznámili
s jejich budoucí třídní učitelkou a předali
jim všechny potřebné informace.
I nadále probíhá výuka distanční formou.
Většina rodičů a učitelů často žehrala na
děti, které tráví spoustu času u svých počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Nyní
se tato technika stala jediným možným nástrojem komunikace mezi dětmi a jejich
učiteli. Ač se většina žáků aktivně online
výuky účastní, myslím, že mohu mluvit za
všechny učitele, rodiče a většinu dětí, když
řeknu, že už se všichni těšíme na návrat

k běžné výuce do školních lavic. A kdy to
bude?
Už nyní je jasné, že v pondělí 11. května
budou mít možnost přijít do školy na konzultace někteří žáci 9. třídy. Výuka bude dobrovolná a zaměřená pro ty žáky, které čekají
v červnu přijímací zkoušky na střední školy.
V pondělí 25. května se pak budou moci
vrátit žáci prvního stupně. Výuka nebude
probíhat tak, jak jsme ji znali doposud – pro
žáky bude dobrovolná, zaměřená pouze na
hlavní předměty, menší skupiny, roušky a
dezinfekce budou na každém kroku.
Žákům druhého stupně budou nabídnuty
v červnu konzultace k domácí výuce,
rovněž však pro ně nebudou povinné.
Stejně jako v celé zemi, tak i ve školství se
situace a podmínky mění každý den, proto
prosím všechny rodiče, aby pečlivě sledovali elektronickou žákovskou knížku, kam
jim vždy zašleme aktuální informace vztahující se k návratu dětí do škol. Pro výuku
i konzultace bude platit, že žáci mohou být
pouze ve skupině do 15 osob. Pro organizaci výuky proto bude nezbytné, abychom

Domácí vyučování očima dětí
Výuka na dálku není vždy jednoduchá. Abychom našim dětem trochu zpestřili úkoly,
požádali jsme je, aby pro čtenáře Listů Chotovinska nakreslili, jak u nich doma výuka
ve skutečnosti probíhá. Asi většina maminek se pozná v obrázku Valérie Moosové,
mimochodem zatím naší jediné budoucí
středoškolačky. Valérie své přijímačky má
už totiž za sebou, zvládla je skvěle, a proto
v září usedne do lavic umělecké školy.
Tereza Holubová, Adéla Lišková a Tereza
Babůrková shodně svým obrázkem dokládají dřinu s úkoly, Bára Borová nakreslila,
že se dá na dálku i sportovat, Veronika
Junová naopak vtipně reaguje na vládní
opatření a Nikol Rechtoriková nám ukazuje, jak onen tolik zmiňovaný koronavirus
vlastně vypadá.

přesně věděli, které z dětí do školy skutečně
přijde. Prostřednictví eŽK budeme oslovovat všechny rodiče, aby závazně přihlásili
své dítě k prezenční výuce ve škole.
Kdy se vrátí děti do mateřské školy? Zde
pevné datum není stanoveno, Vláda ČR pouze doporučila sjednotit otevření mateřských
škol s otevřením 1. stupně škol základních.
Děti v mateřské škole nebudou muset nosit
roušky, většinu času by měly strávit ve venkovním areálu MŠ. O přesném termínu
otevření naší mateřské školy vás budeme
informovat na našich webových stránkách
www.zschotoviny.cz, paní učitelky jednotlivých tříd budou telefonicky zjišťovat zájem
rodičů o umístění jejich dítěte v MŠ v době
přísných hygienických opatření.
Vážení rodiče, kolegové a školáci, všem
Vám velice děkuji za Vaši snahu a úsilí,
vzdělávat se na dálku není jednoduché.
Děkuji také všem za vzájemnou podporu
a pomoc, jedině spolu tuto situaci můžeme
zvládnout. Přeji nám všem hodně sil, pevné
zdraví a brzký návrat do normálních dnů.
Martina Sochůrková

Základní informace o naší mateřské škole
Budeme rádi, pokud si vyberete naši
mateřskou školu. Naším cílem je vytvářet
pro děti prostředí pohody, bezpečí, učit je
žít ve skupině kamarádů, respektovat jeden druhého, spolupracovat s ostatními,
dodržovat dohodnutá pravidla.
Zařazujeme činnosti, které děti motivují
ke zvídavosti a zájmu poznávat nové věci.
K tomu využíváme především metody prožitkového a situačního učení a velké množství didaktických pomůcek. Při každodenní komunikaci rozvíjíme u dětí řečové a
jazykové schopnosti. Děti se učí zpaměti
krátké texty, reprodukují říkanky, písničky,
pohádky a zvládají i jednoduchou dramatickou úlohu. Všechny činnosti provádíme
hravou formou.
Zaměřujeme se na rozvoj pohybových
schopností a hrubé i jemné motoriky.
V oblasti jemné motoriky dbáme na správný úchop psacího náčiní, uvolnění ruky pomocí grafomotorických cvičení, která jsou
důležitá pro vstup do ZŠ.
Klademe důraz na prosociální chování

a všímáme si toho, co si druhý přeje či
potřebuje. Dodržujeme dohodnutá pravidla vzájemného soužití, rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi a dospělými
a pomáháme začleňovat nově příchozí
děti do kolektivu.
Při různých aktivitách se děti seznamují
se společenstvím ostatních lidí, se světem kultury, umění, druhy řemesel a povolání, tradicemi a zvyky. K naplňování
těchto cílů využíváme např. čtení z knih,
z časopisů a divadelní představení, která
se v naší MŠ každý měsíc pravidelně konají. Přibližujeme dětem aktuální svátky
a zvyky a seznamujeme je s prostředím,
ve kterém žijí.
Při výchovně vzdělávacích činnostech
přihlížíme k individuálním potřebám a
možnostem jednotlivých dětí. Při práci
nám k tomu pomáhají metody založené
na prožitku, vzoru, hře, manipulaci, experimentu, komunikaci a nápodobně. Velký
vliv na dětskou aktivitu a učení má motivace a pochvala.

Nabízíme dětem možnost navštěvovat
zájmové kroužky. Jedná se o kroužek
angličtiny, keramiky, logopedie, šikovných
rukou. V průběhu roku se mohou děti
zúčastnit celé řady akcí, které organizuje
Spolek přátel školy Chotoviny.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči,
které si velmi vážíme. Snažíme se získat
rodiče pro společné působení na děti,
umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání.
Organizujeme setkání s rodiči, která jsou
zaměřena na pedagogickou diagnostiku,
sociální kompetence a emoční připravenost.
Spolupracujeme se zřizovatelem při
zajišťování různých kulturních akcích –
Vítání občánků, vystoupení ke Dni matek
pro seniory.
Aktuální informace o dění v MŠ se
dozvíte z našich internetových stránek
www.zschotoviny.cz nebo v časopise
Listy Chotovinska.
Dana Strejcová

Organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Zápis v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva proběhne v období od 4. května 2020
do 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské
školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). Pro děti,
které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné.

Nezbytná podmínka pro přijetí dítěte do MŠ
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanove-

ným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání
Na internetových stránkách školy www.zschotoviny.cz
jsou k dispozici formuláře potřebné k podání žádosti o přijetí
dítěte do MŠ. Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout,
budou Vám k dispozici v době úředních hodin v kanceláři
ředitelky školy. Žádost o přijetí můžete podat třemi způsoby:
Elektronicky: Vyplňte Žádost
o přijetí do MŠ, Evidenční list
a Čestné prohlášení, opatřete je
elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou adresu:
reditel@zschotoviny.cz nebo
prostřednictvím datové schránky
na adresu IDDS: e8kmkct.
Poštou: Vyplňte Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list a Čestné prohlášení, podepište a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Chotoviny,
okres Tábor, Osvobození 47,
391 37 Chotoviny.
Osobně: V době úředních
hodin, tj. každou středu od 9.00
do 12.00 hodin, lze v kanceláři
ředitelky školy (nová budova,
2. patro) vyplnit žádost přímo na
místě za předpokladu dodržení
všech aktuálních bezpečnostních
opatření nařízených Vládou České
republiky.
Martina Sochůrková
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NOVÉ KNIHY
Pro dospělé
Jitka Ludvíková: Muži zrají jako
víno – Volné pokračování čtenářsky úspěšných knih Zkrocení mlsného muže a Osvícení zoufalého
muže. Srandista, požitkář a odpůrce změn doktor Barták je v rámci
zachování rodinného štěstí nucen
zanechat své lékařské praxe a přestěhovat se do zahraničí, kde jeho
manželka nastoupí na vrcholovou
manažerskou pozici. Z usedlého
praktického lékaře se tak stane muž
v domácnosti se dvěma dětmi na
krku, navíc v zemi, kde mu jeho jazykové schopnosti nestačí ani na
koupi rohlíku. Stěhování, život mezi novými lidmi, s novými sousedy a péče o domácnost dostanou
doktora Bartáka do řady nepříjemných, ale velmi kuriózních situací,
které zaručeně polechtají čtenářovu bránici.

Anne Jacobs: Venkovské sídlo:
Bouřlivé časy – Staré venkovské
sídlo, svatba a množství vzpomínek, v nichž ožívají minulé časy
Na sídle Dranitz zvoní svatební
zvony. Franziska a Walter jsou po
dlouhých letech konečně svoji.
Všechno mohlo být krásné nebýt
rodiny, která se odmítá usmířit.
Vytoužená svatební cesta jim poskytne možnost znovu se sblížit
a oživit staré vzpomínky. Zvláště
pro Waltra je důležité vypovědět
Franzisce, co se opravdu odehrálo v oněch hrůzných letech války,
proč se navzdory tomu, že se tolik
milovali, nemohli vzít...
Teresa Driscoll: Chladná jako led
– Míle od domova a syna Bena jede Sophie se svým manželem ve
vlaku a zaskočí ji děsivý telefonát.
Její syn skončil po tragické nehodě v nemocnici. Sophie byla pře-

Zapomenuté svátky
Ještě v první polovině minulého století u nás patřily k velice
významným svátkům. Jsou to
Letnice, Svatodušní svátky či také Zelené svátky. Jsou pohyblivého data, slaví se sedmou neděli po Velikonocích. Kdysi byly
spojeny s uctíváním pramenů
a studní, přivoláváním vláhy a
snahou o zajištění dobré úrody,
ale byly také obdobím usmiřování zlých mocností.

Některé obřady užívané v období Letnic ukazují na jejich
vznik v dobách pohanských.
V pozdějších dobách ale Zelené
svátky byly jakýmsi mezníkem
v konání hospodářských prací.
Souvisely s vyháněním dobytka
na pastvu a k ochraně budoucí
úrody, hospodáři vycházeli do
polí s prosebným procesím.
O svatodušním pondělí se na polích společně hodovalo. Jedla se

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem známým,
kamarádům a přátelům
za projevy soustrasti
a květinové dary k úmrtí
mého manžela Miloslava Hrušky.
Naďa Hrušková, manželka

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Lidmila Orctová, Řevnov
65 let Vladimír Fürbach, Chotoviny
Jaroslav Šiman, Chotoviny
Naďa Hrušková, Červené Záhoří
80 let Vladimír Novák, Řevnov
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
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svědčená, že své nové přítelkyni
Emmě může věřit. Byla si jistá, že
jejího chlapce ochrání. Nemůže
ale setřást pocit, že udělala strašnou chybu a uvrhla svou rodinu
do nebezpečí. Bezmocná a stále
hodiny od domova zjišťuje pravdu. Její život už nikdy nebude jako
dřív…
Heather Morris: Cilčina cesta –
Cilce je pouhých šestnáct let,
když ji v roce 1942 odvezou do
koncentračního tábora OsvětimBřezinka. Její krása přitahuje nechtěnou pozornost stráží. Cilka ale
udělá dojem na místní lékařku, naučí se nové dovednosti a začne se
starat o nemocné v táboře. Každý
den čelí smrti a hrůze…ale když
Cilka ošetřuje muže jménem Ivan,
zjistí, že navzdory všemu, co se jí
stalo, má v srdci stále místo pro
lásku.
Jan Bauer: Kdo zradil krále – Historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Bo-

žetěchem, odehrávající se za vlády
Jana Lucemburského. Po návratu
z tažení do Uher je zatčen jeden
z předních velmožů království
Jindřich z Lipé a uvězněn na hradě
Týřově. Král Jan Lucemburský ho
obviňuje ze zrady a požaduje jeho
smrt. Tím, kdo má vynést rozsudek, je královský soudce Melichar
z Roupova. Jenže ten si je vědom,
že Jindřichova poprava by vyvolala
vzpouru rodu Ronovců a krvavou
domácí válku. Proto usilovně hledá důkazy, které by zpochybnily
údajnou Jindřichovu zradu krále
a vedly k jeho osvobození. Času je
málo, a proto využije i nabídky, se
kterou přijde obávaný lapka a vládce pražského podsvětí Šilhavý
Otmar. Jenže tím uzavře smlouvu s ďáblem, na kterou málem doplatí. Zachrání ho jeho pomocník
Božetěch nebo sama královna
Eliška Přemyslovna? Neskončí nakonec soudce na popravišti?

smažená vejce, symbol plodnosti, a hlavně koláče. Jejich drobečky se rozházely po poli, aby
posílily půdu. Koláče byly symbolem Letnic. Vedle nich se pekly koblihy, hnětánky, skládané
vdolky, buchty i figurální pečivo. Pro Letnice bylo charakteristické pojídání mladé drůbeže,
ale také smažení kosmatic.
Ve velkých místech si venkovská mládež vybírala svého
krále a královnu, kteří pak celý
rok byli jejími mluvčími. Ještě
v 19. století nebyl žádný med
být královničkou. Při obchůzce
vesnice jí totiž v každém stavení
polili vodou, aby po celý rok bylo pro pole dost vláhy. Na jihu
Čech byl králem pasáček, který
v tom roce první vyhnal dobytek
na pastvu. Který byl ve vsi poslední, toho veřejně povozili na
kolečkách od pluhu, a pak byl
potupně hozen do rybníka. Jinde tak činili s králem z minulého
roku a tímto aktem bylo zahájeno letní koupání.
Ustáleným zvykem o Letnicích bylo obcházení mezí. Byl to
zvyk z dob, kdy se hojně přemísťovaly mezníky, označující
majetek sedláka a feudálního pána. Dlouho se také udržel zvyk,

kdy hospodáři vycházeli do polí
se svými nejstaršími syny – pozdějšími hospodáři. U každého
mezníku pak nebohý hoch dostal řádný výprask, aby si po celý život přesně pamatoval, kde
jsou hranice jejich pole. Říkalo
se tomu „kopa na pamětnou”.
Zvyk pozvolna vymizel s rozvojem používání katastrálních
map. Byl to zvyk sice bohulibý,
ale přece jen trochu drastický,
uvážíme-li, kolik mezníků, a tím
i výprasků, hocha na obchůzce
čekalo.
Letnice, slavnosti jarního novoročí, doba setby a sadby, bývala spjata i s kultem mrtvých.
V té době pozůstalí navštěvovali hroby svých předků a kladli
na ně různé pečivo. Tento zvyk,
kdysi rozšířený po celé Evropě,
pravděpodobně souvisel s někdejšími hostinami za mrtvé.
Dlouholetým pozorováním
přírodních jevů v tomto období,
zkušenostmi a předáváním poznatků po staletí, vznikaly lidové
pranostiky – předpovědi počasí
i praktické rady k přípravě půdy
k osevu, vlastnímu setí i péči
o dobytek. Mnohé z nich se nám
dodnes zachovaly v příslovích
a různých rčeních.

Pavlína Hrstková Jordáková

Jaroslav Wimmer

Nový občánek
Eliška Fučíková
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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V ZÁHOŘÍ „NAD RYBNÍČKEM“ UŽ BYDLÍ PRVNÍ DVĚ RODINY
Zahrada u hasičského hřiště
v Červeném Záhoří se během
pár měsíců změnila k nepoznání.
V lokalitě „Nad Rybníčkem“ vyrostla pěkná rezidenční zástavba
se šesti moderními dřevěnými domy. Za projektem i realizací stojí
místní stavitel ing. Jiří Ženíšek,
který Listům Chotovinska poskytl
krátký rozhovor.
Jak vznikl nápad na rezidenční
bydlení „Nad Rybníčkem“?
Spolu s mým společníkem se věnujeme hlavně stavbám v oblasti
energetiky, a to nejen v Česku, ale
i v zahraničí. Například jsme postavili vodní elektrárnu v Bolívii
nebo jsme realizovali několik projektů ve Švédsku. Mým dlouhodobým snem byl ale také rezidenční projekt, tak jsem se do toho pustil a začal hledat vhodnou
lokalitu.
Měl jste v hledáčku více míst
nebo jste se zaměřil hlavně na
okolí Chotovin?
Začal jsem samozřejmě hledat
v nejbližším okolí a osud mi do

cesty postavil nádherné místo přímo v Chotovinách. Skvělá lokalita, dostupnost, veškeré služby,
takže nebylo o čem dlouho přemýšlet.
Co bylo na začátku nejtěžší?
Od A do Z jsem všechno dělal
sám. Výběr místa, projekt, stavba, dodavatelé až po hledání zájemců a pochopitelně finance.
Nebylo úplně jednoduché zajistit

úvěr, ale nakonec se všechno podařilo. Když vidím, jaké dnes vznikají satelity, chtěl jsem vybudovat
něco trochu jiného, co bude víc
lahodit oku. A věřím, že se to povedlo.
Sám bydlíte v podobném domě,
i to rozhodlo při výběru konečné
podoby zástavby?
Ano, je pravda, že jsem se setkal
s poměrně pozitivní odezvou na

dům, ve kterém bydlím, takže volba byla jasná. Nápad se ujal, lidem se domy líbí a noví zájemci
se našli poměrně rychle. Jsou to
lidé převážně z Tábora nebo okolí
nebo zájemci, kteří žili v cizině a teď
se vracejí domů na Táborsko.
Jsou všechny domy stejné?
Největší dům má dispozici 5+kk,
nejmenší 3+kk. Čtyři domy jsou
stejné, mají dispozici 4+kk. Dvě
rodiny už se nastěhovaly, další tři
by se měly zabydlet v průběhu
měsíce. Volný už je jen nejmenší
dům, který je v této chvíli na 80%
dostavěnosti.
Dá se říct, že váš projekt je ve
finále?
Ano, zbývá dokončit poslední dům
a pak už je to na nových obyvatelích, jak si zařídí zahrady a všechno se tady časem zazelená. Musím
také pochválit velmi dobrou spolupráci s místními řemeslníky a také s obcí Chotoviny. V ničem nebyl
problém, naopak jsem se setkal
vždy s ochotou a vstřícným přístupem.
DM

Václav Kotrlík hodnotí florbalovou sezónu 2019/2020

Táborská florbalová liga stále
čeká na to, jestli se odehraje její
poslední nadstavbové kolo Ligy.
Místo výsledkového reportu vám
tak alespoň přinášíme rozhovor
s útočníkem Draků Chotoviny
Václavem Kotrlíkem, který se
krátce rozpovídal o této stále
nedokončené sezóně.
Jak bys zhodnotil výkon svého týmu v rámci celé sezóny?
Myslím si, že výkon je vidět na
výsledcích týmu, ze kterých je na
první pohled patrné, že se neustále zlepšujeme a zdokonalujeme. Samozřejmě je jasné, že
nějaké chybky se vždy najdou, ale
osobně si myslím, že už se jich
v této sezóně vyskytlo podstatně
méně než v té předchozí.
Po odchodu Viktora Voborského na tebe padla tíha střeleckého lídra, jak jsi se s tím
vypořádal?

S Viktorem jsem hrál florbal už od
základní školy. Poté, co jsem hrál
rok za Draky, jsem mu řekl, jestli
nechce hrát s námi. Inu a povedlo
se a Viktor zanedlouho začal
oblékat náš dres, čímž jsem byl
pochopitelně nadšený, že mám
svého kamaráda a dobrého hráče
v našem týmu, se kterým vím,
kdy a kde mám být v ten správný
moment. Z toho tedy plyne, že
odchod Viktora mne velmi mrzí.
Sám jsem ho dlouhou dobu přemlouval, aby zůstal, ale nenechal
se přesvědčit. Byli jsme ale dobrá
dvojka a občas si spolu ještě zahrajeme, byť to již není v rámci
TFbL.
Byl jsi vždy spokojen se svým
výkonem v jednotlivých zápasech?
V poslední době se sebou moc
spokojen nejsem. Ke konci sezóny se mi nashromáždila lehká
zranění, která mě při hře velmi
limitovala. Nemohl jsem tak bohužel naplno pomoci týmu, ale
snažil jsem se v dané situaci ze
sebe dostat naprosto vše. Také si
myslím, že na začátku sezóny
jsem se střelecky prosazoval
daleko více, než tomu bylo ve
druhé polovině soutěže. Pevně
věřím, že se moje střelecká potence zlepší, a že se na mne bude
moci tým zase spolehnout.

Máš vyloženě nějakého oblíbeného soupeře, proti kterému
rád hraješ?
Vyloženě oblíbeného soupeře asi
nemám. Občas si rád s týmem
zahraji proti někomu slabšímu,
kvůli tréninku a zkoušení různých
akcí, ale nejraději hraji vyrovnané
zápasy, při kterých se mi líbí velké
napětí obou týmů.
Co říkáš na nové posily
(A. Grňák, M. Lacina a R. Mládek)?

Z těchto posil jsem velmi nadšen,
samozřejmě každý má občas
slabé chvilky, ale tito hráči si je
vždy odčiní. Mě samotného ale
nejvíce uhranula posila v podobě
Romana Mládka, který našemu
týmu velmi pomáhá v obraně,
chce hrát kombinačně, a nedělá
skoro žádné chyby. Koriguje si
útok a chce, aby se hráči nabízeli
a brali si od něj míčky. Za mě je
Roman tedy největší posila týmu,
ze které jsem opravdu nadšený.
Koho bys vybral za nejlepšího
hráče týmu v dosavadním průběhu sezóny?
Nejlepšího hráče asi přesně neurčím, protože si myslím, že za
výsledky stojí celý tým. Nesmíme
zapomenout na vynikající výsledky brankáře Jaroslava Málka, ale
také na vynikajícího hráče v obraně Václava Pražáka staršího.
Poslední dobou se mi v obranných řadách líbí i Petr Lukeš a sa-

mozřejmě
v předchozí
otázce již zmiňovaný Roman Mládek.
Jak jste ty a tví spoluhráči
vnímali před začátkem sezóny
přesun z chotovinské sportovní
haly do haly v Sezimově Ústí?
Přesun do haly v Sezimově Ústí
je jen mírná změna, která chotovinské Draky nemůže zastavit.
Byli jsme zvyklí na menší hřiště,
a hlavně na domácí atmosféru
a občasné chotovinské fanoušky.
V Sezimově Ústí je ale všechno
jinak. Hřiště je větší a chotovinští
fanoušci bohužel nikde. To nás
tedy trochu mrzí, ale musíme si
zvyknout a poprat se s tím.
Jaké ambice by měli mít Draci
Chotoviny v nadcházející sezóně
2020/2021?
Myslím si, že chotovinské ambice nejsou nijak velké. Rozhodně
Draci nebudou chtít klesat, ale
právě naopak budeme se chtít
postupně zlepšovat a tím se dostávat na lepší příčky v soutěži.
Pokud bychom hráli každý rok v
nadstavbě Ligu, považoval bych
to za velký úspěch. Důležité bude
udržet stejný kádr i pro příští sezónu, abychom mohli pokračovat
v nastolených výkonech, jako
tomu bylo doposud.
Václav Pražák ml.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO V NOUZOVÉM STAVU: BĚHÁNÍ, ŠKOLA A PRÁCE
Nařízení vlády spojené s pandemií koronaviru zasáhlo tvrdě
také sportovce. A výjimku netvoří ani fotbalisté hájící barvy
Chotovin. Jaro bez fotbalu? To je
pro všechny naprostá novinka.
Tradiční fotbalové víkendy tak
musely nahradit jiné činnosti.
Na náplň dnů a víkendů bez míče jsme se tak zeptali hráčů chotovinského „A“ týmu.
MARTIN KROMKA
„U mě je to jednoduché. Přes
den chodím do práce, po práci
stavím a večer se snažím doma
cvičit. Jinak vlastně nic jiného
nedělám, je to takový každodenní stereotyp. Fotbal mi ale chybí,
rád už bych si zase kopnul.“
JAROSLAV VÁCHA
„Tak zhruba ty první tři týdny
jsem vůbec nic nedělal. Až potom jsem si řekl, že bych měl
zase nějak začít. Takže jsme se
s bráchou Tomášem naučili chodit skoro každé ráno běhat. Ale
nic velkého, jen tak 3–4 kilometry. No a potom už mám celý den
jenom školu, dopoledne i odpoledne chodím na online přednášky a cvičení. Samozřejmě občas i s něčím pomůžu na zahradě
nebo si jdu zase zaběhat.“

LUKÁŠ CARVA
„U nás je to jasné. Když nejsem
v práci, tak předělávám dům,
takže se vůbec nenudím. Jinak
je to asi jiné v tom, že mám na
všechno víc času. Oproti normálu třeba chodím častěji do
přírody. A taky se snažím sám
nějak udržovat, tak místo tréninků chodím běhat.“
JAN TUREK
„Můj program v době nouzového stavu? Tak o ten se s radostí
podělím. Nejdřív jsem chodil běhat podél hřiště a teď už jsem
dokonce na něm. Dávám si kolečka, trénuji rychlost nebo vy-

bíhám kopečky. Správce o mě
samozřejmě ví, často se s ním
potkávám. Chtěl jsem tenhle volný čas trochu využít, abych pak
při prvních trénincích nové přípravy neběhal na chvostu, jak je
mým zvykem. No a pohled na
hřiště v půl deváté ráno? To je
nádhera. Kromě toho ještě máme normálně výuku přes internet v pondělí, úterý a ve středu,
no a ještě k tomu píšu bakalářskou práci. Mám to celkem nabité, ale byla by škoda toho volna nevyužít.“
JAN PAVLÍČEK
„Můj život v době těchto opa-

tření, to je mongolčina od slunka do slunka. Mám rybníček,
kde teď děláme plot, vrátka, hráze, stoky, vyrovnáváme trávník
a řešíme, co tam ještě uděláme
dál. Vlastně se mi tohle volno
hodí, protože mi odložili i plánovanou operaci kolene. Takže
doufám, že všechno stihnu do
začátku nové sezony.“
Vládní opatření už se pomalu
rozvolňují a podle posledních
zpráv je možné začít trénovat v
deseti lidech. První trénink áčka
by tak podle trenéra Křížky mohl
být v úterý 5. května.

ANKETA S FANOUŠKY: BEZ FOTBALU TO NENÍ ONO!
Chotoviny patří mezi týmy s
nejlepšími fanoušky široko daleko, mnohdy byli v přesile i na
venkovních hřištích. O to víc jim
teď fotbal chybí a upínají se k
srpnu, kdy by mohla začít nová
sezona. Několik věrných fanoušků jsme oslovili a otázka byla stejná: Jak moc vám fotbal chybí?
JOSEF PROCHÁZKA
„Chybí mi to moc, už mám léta,
přišly zdravotní obtíže a na hřišti jsem vždycky přišel na jiné
myšlenky. Dá se říct, že díky fotbalu se mi ulevilo a na chvíli
jsem na starosti zapomněl. Pozdravil jsem kluky, popovídali
jsme, poseděli, ale teď jsem tak
trochu odříznutý. Doufám, že se
tým udrží pohromadě, marodi
se uzdraví a na podzim budeme
zase fandit.“
MILOSLAV KLEJNA
„To víte, že mi fotbal chybí. Na

hřiště chodím rád, fandit a taky
se potkat s kamarády. Vždycky
jsme zároveň probrali i spoustu
věcí. Koupil jsem si i televizi se
sportovními programy, ale teď
se všude fotbal jen opakuje, to
mě tolik nebaví. Jsem hodně na
zahrádce, připravuju si sadbu rajčat, cuket a tak. A samozřejmě
věřím, že na podzim to zase začne.“
MARIE PASSLEROVÁ
„To teda chybí! A moc. Člověk
se na to těšil celý týden, v sobotu se šlo na fotbal, pak na chvilku do hospůdky, popovídat, bylo to fajn. Teď to nejde, ale nedá
se nic dělat. Chodím na zahrádku, na procházky, zajdu do obchodu, ale bez fotbalu to není
ono. Doufám, že se to zase rozjede. Láďa Bondarev už snad
bude zdravý a věřím, že v týmu
zůstane i Honza Pavlíček, tomu
hodně fandím.“

MIROSLAV PÍGL
„Je to pro mě katastrofa, protože jsem byl zvyklý celý život
sledovat sport a jsem rád mezi
lidmi. Ale nedá se nic dělat, musíme se s tím novým virem naučit žít. Věřím, že na podzim sezona začne, na tuty. Místo fotbalu teď trávím hodně času na
zahradě a taky hodně vařím, což
mě baví.“
JAROSLAV NĚMEC
„Nesu to těžce, přece jen fotbal
je můj celoživotní koníček. Takže teď žiju spíš vzpomínkami.
Když jdu na procházku kolem
hřiště, trávník vypadá nádherně
a jsem přesvědčený, že podzimní sezona už začne. Místo fotbalu sleduju alespoň archivní přenosy v televizi, čtu a taky se věnuju zahradě. Co jsem neudělal
za 15 let, to jsem teď stihl za 14
dní.“

OLDŘICH KUČERA
„Fotbal mi hrozně chybí. Na jaro
jsme se těšili, ale neuděláme nic.
Koupil jsem si i satelit kvůli sportovním přenosům, ale teď tam
jsou jen záznamy. Takže hodně
čtu, luštím křížovky a chodím na
procházky, Chotoviny jsem obešel už snad 80x. Věřím, že podzim začne a nějak se to nezkomplikuje. Nedávno jsem potkal i
Láďu Bondareva, na podzim už
snad bude fit a budeme silnější.“
VERONIKA FILIPOVÁ
„Hodně se mi stýská, nejen po
fotbale, ale možná ještě víc po
lidech, po naší partě. Takže se
věnuju zahrádce, občas nějaký
výlet a tak. Situace se snad zklidňuje, takže věřím, že na podzim
už se zase všichni na hřišti potkáme.“
Stránku připravil
D. Mendel ml.

