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ZDARMA

V obci se opravuje…
V letošním létě panuje v naší obci čilý stavební ruch.
Již v červnu jsme obnovili část kanalizace a vodovodu v ulici
Lomená.
Náklady akce činily cca 2 600 000,– Kč, dotace z Jihočeského
kraje byla 1 300 000,– Kč.
V současné době probíhají v naší obci tyto stavební práce:
Oprava kulturního domu
Jde o největší investiční akci
v letošním roce s náklady cca
6 500 000,– Kč. Uhradí je v plné
výši obec. Termín dokončení
opravy je 31. srpen, tedy do
zahájení nového školního roku.

Z obsahu
listů
Jaký byl uplynulý
školní rok
Pošta v Chotovinách
Křížovky
na červenec a srpen

Výstavba chodníku
Jedna z historických
pohlednic
k obecnímu
úřadu Chotovin.

včetně veřejného osvětlení
Výstavbě chodníku předcházelo položení nového kabelového
vedení nízkého napětí a de-

montáž starého venkovního
vedení. Dodatečně jsme museli vyměnit i část kanalizace.
Za výstavbu chodníku zaplatí
obec cca 630 000,– Kč. Práce
budou ukončeny do konce srpna.

Kuželkáři se těší
na návrat svého sportu
Prvním soupeřem
fotbalového áčka
budou Větrovy
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vydává Obecní úřad Chotoviny
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Úprava prostranství
kolem prodejny Jednoty
O úpravu prostranství a navýšení parkovacích míst požádala obec vedení Jednoty
již před několika lety. Jsme velice spokojeni a děkujeme, že
v letošním roce je úprava realizována.
/pokračování na str. 3/
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Ohlédnutí za odpadovým hospodářstvím obce v roce 2020
Někteří občané poukazují na
zvyšující se poplatky za svoz komunálního odpadu, ale nejspíš
vůbec netuší, jaký objem financí
obec za odpady ještě doplácí.
Proto jsem pro Vás připravila
malé ohlédnutí za odpadovým
hospodářstvím obce v loňském
roce.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu se počítá pouze z nákladů na svoz tohoto odpadu, všechny ostatní náklady za
odstraňování odpadů hradí obec
ze svého rozpočtu. V r. 2020 bylo
svezeno přes 180 t komunálního

odpadu za cenu 1.581.000,– Kč.
Od občanů a podnikatelských subjektů bylo vybráno 1.338.000,– Kč.
Vývoz kontejnerů na tříděný odpad vyšel obec na 288.900,– Kč,
úklid neustálého nepořádku na
těchto stanovištích na dalších
47.500,– Kč. Od obalové společnosti EKO-KOM, která třídění odpadů podporuje, obec obdržela částku 196.300,– Kč.
Náklady na provoz sběrného dvora činily v loňském roce
1.202.500,– Kč, provoz komumunitní kompostárny dalších
81.500,– Kč. Nepatrně tyto ná-

klady snižují platby za druhotné
suroviny, které v loňském roce
byly 50.700,– Kč, a odměny za
zpětný odběr elektrozařízení od
kolektivních systémů, které činily necelých 30.000,– Kč.
Z tohoto jednoduchého a rychlého přehledu si každý lehce
spočítá, že částka vybraná od
občanů nečiní ani polovinu nákladů na likvidaci odpadů v naší
obci. Tato výše nákladů by se
snížila odpovědnějším chováním mnoha občanů při odkládání nebo odevzdávání odpadů.
Kdyby vedle plných kontejnerů

na tříděný odpad nebyl odložený odpad pro to, že je kontejner
plný, nemusel by se platit jeho
úklid. Určitě by nebyl problém
vyhledat jiný prázdnější kontejner na vedlejším stanovišti nebo
odpad odvézt na sběrný dvůr.
Též by se ušetřilo za odvoz objemného odpadu, který se navyšuje častým odevzdáváním nevytříděného odpadu. Spousta
občanů si mylně myslí, že povinností obsluhy sběrného dvora je třídění odevzdaného odpadu od občanů. Ale stále dokola
opakujeme, že odpad se na sběrný dvůr má již vozit přetříděný
a obsluha jen pomáhá občanům
dát vytříděný odpad do správných kontejnerů nebo odložit na
správné místo.

Zpráva
společnosti
za rok 2020
V roce 2020 bylo díky
recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného
sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje
za rok více než 344 000
domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém
tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM
ke snížení emisí o 942 276
tun CO2 ekvivalentu.
Díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru
a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme
ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.,
přispěli i v naší obci ke
zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“.
Konkrétně naše obec uspořila 2 500 854 MJ energie
a přispěla ke snížení emisí
o 132,171 tun Co2
ekvivalentu.
Hana Heřmánková, OÚ
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/dokončení ze str. 1/

Další akcí je obnova kanalizace v ulici Průběžná. Práce začaly
před několika dny. Budou dokončeny nejpozději do 30. 8. 2021.
Cena za provedení díla je cca 1 100 000,– Kč. Jihočeský kraj přispěje 250 000,– Kč.
Oprava střechy kulturního zařízení v Jeníčkově Lhotě
Bude opravena střecha nad budovou kulturního zařízení. Cena
280 000,– Kč. Na jaře příštího roku se zaměříme na opravu
a funkci přiléhajících přístřešků.
Poslední větší práce jsme připravili na září, kdy dojde ještě k opravě komunikací v Moravči, Rzavé a v Chotovinách – Lomené a Průběžné.
Děkuji občanům za trpělivost s omezeními, která logicky při výstavbě vznikají. Budou vyváženy lepšími podmínkami pro žití v naší
obci.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

STŘÍPKY Z OBCE

Červencové bouřky a poryvy větru poškodily lípy na
Polánce. Došlo i k menším škodám na rodinném domu.

Na žádost rodičů byly na víceúčelové hřiště v Jeníčkově
Lhotě dokoupeny malé fotbalové branky. Předali jsme je
panu Josefu Novotnému, veliteli místních hasičů ke smontování. K dispozici je také síť na nohejbal a volejbal.
26. června od 14.00 hodin jsme pod vedením pátera
Jana Kuníka a paní Horkové procházeli křížovou cestu.
Bylo to velmi příjemné setkání, které jsme zakončili u
šálku kávy na fotbalovém hřišti. Chceme v této tradici
pokračovat.

Rada obce projednala „Petici proti kácení stromů na Polánce“ a pověřila starostu, aby na petici odpověděl. Z toho důvodu se uskutečnila schůzka starosty s obyvateli
Polánky. Starosta obce ujistil občany, že postupuje na
základě doporučení znalce na tuto problematiku a konstatoval, že obec kácí pouze stromy, které mohou ohrozit zdraví lidi, či majetek. Po kácení stromů následuje
zpravidla výsadba nových. Starosta se nebrání diskuse
ani větší informovanosti o všech problémech na Polánce
a zájem občanů vítá. Rozhodnutí a odpovědnost ve věci
stromů je ale vždy na starostovi obce.
Chotovinské slavnosti se uskuteční v sobotu 14. srpna
od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Příští jednání ZO plánujeme na čtvrtek 9. září 2021.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

PRONAJMU

BYT 3+1

v centru Chotovin
Kontakt:

603 271 316
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení ze 14. zasedání konaného
dne 17. června 2021 od 19:00 hodin v budově
ZŠ a MŠ Chotoviny
Program:
Přítomni: Mgr. Turek, p. Jordák, 1. Kontrola usnesení
Mgr. Bětíková, Marek Moos,
z 13. zasedání ZO
p. Pražák, Mgr. Sochůrková,
2. Účetní uzávěrka obce
p. Malenický, MgA. Volfová,
Chotoviny
Ing. Junová, PaedDr. Němec,
3.
Závěrečný účet obce
Ing. Novotná
Chotoviny
Omluveni: Ing. Bervida, p. Filip,
4.
Pozemky
Mgr. Mendel, MUDr. Horák
5.
Rozpočtová opatření
Návrh usnesení: p. Malenický,
provedená radou obce
PaedDr. Němec
Ověřovatelé: Mgr. Sochůrková, Jednání zahájil starosta Mgr. Turek.
Mgr. Bětíková Přivítal přítomné a konstatoval,
Zapisovatel: Z. Sumerauerová že zastupitelstvo bylo řádně svo-

láno a je usnášení schopné. Přítomna je nadpoloviční většina
zastupitelů.
Dále pan starosta seznámil přítomné s programem jednání.
Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Pan starosta uvedl, že diskuse
a hlasování budou probíhat ke
každému bodu zvlášť.
Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola usnesení z 13. zasedání – Zápis a usnesení z 13. zasedání byly ověřeny Ing. Junovou
a p. Pražákem a byly řádně zveřejněny na úřední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou

proto považovány za schválené.
Kontrolu přijatých usnesení provedl pan starosta.
Dále pan starosta podal informace:
– K plánovaným průmyslovým
halám – obec Chotoviny požaduje od investora jasně stanovit
k čemu budou haly využívány.
– K víceúčelovému hřišti – připopomínky k projektu podalo 9 občanů, obec osloví ještě dalšího
odborníka na výstavbu sportovních hřišť.
– K přátelské zahradě – zahrada
je majetkem církve, obec pomáhá s údržbou, zahradu je možné
využívat k setkání spolků, občanů… Otevírací doba je od 8.00
do 20.00 hodin.
– K přípravě nové strategie obce
- strategii vypracuje ing. Hienl.
Osloveny byly již spolky s žádostí o vyplnění dotazníků, dále
budou vyzváni ke spolupráci zastupitelé a občané.
– K nabídce pečovatelské služby Borotín - obec Chotoviny dostala nabídku individuální pečovatelské služby pro naše seniory. Kontakt na pečovatelskou službu mohou občané získat v kanceláři naší obce.
– K jednání s Českou poštou v Mladé Vožici u pana senátora
Větrovského se uskutečnilo další jednání se zástupci České pošty.
Schůzky se zúčastnili i zástupci
firmy KPT rail s.r.o., kteří provozují POŠTU PARTNER v Chotovinách a mají zájem přesunout
provozovnu do nádražní budovy.
Obec vyjádřila nesouhlas s tímto postupem. K dohodě nedošlo.
O týden později bylo obci předloženo nové řešení. V obci budou zřízeny dvě pošty PARTNER.
Jedna v nádražní budově, druhá
v současné budově České pošty. Toto řešení je nevhodné a obec
– rada obce odmítla dát souhlas
s tímto řešením. Nadále žádáme
o zachování pošty ve středu obce, kde je obchod, zdravotní středisko, pečovatelské byty. Jde o
zachování celistvosti obce.
– K stavebním pracím – probíhá
zateplení KD, obnova vodovodu
a kanalizace v ulici Lomená, přeložení sítí NN u pošty, výstavba
chodníků a osvětlení k obecnímu úřadu. /pokračování na str. 5/

V Liderovicích se narodil . . .
(dokončení v tajence).
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Pan starosta pozval všechny na procházku
chotovinskou křížovou cestou, která se uskuteční dne 26. 6. 2021 od 14. hodin.
V obci se hromadí krádeže v rodinných domech, policie byla požádána, aby posílila
hlídky. Upozornění pro občany bude vyhlášeno místním rozhlasem.
Dále proběhlo jednání ohledně nepořádku na
autobusové zastávce u zámku v ulici U Parku.
Taktéž byla požádána policie o pomoc na
zjednání pořádku.
Pan starosta požádal MgA. Volfovou k sepsání připomínek a požadavků ohledně jízdního
řádu, které se předají zástupcům českých
drah.
Usnesení č. 188/2021/Z14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a
usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 15. 4. 2021.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
2. Účetní uzávěrka obce Chotoviny za rok
2020 – účetní závěrku přestavuje soubor
finančních výkazů, které účetní jednotka
sestavuje za účetní období k rozvahovému
dni. Obec má povinnost schvalovat účetní
závěrku dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Usnesení č. 189/2021/Z14
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2020 bez připomínek a výhrad.
Výsledek hospodaření ve výši 7 897 078,07 Kč
bude přeúčtován účetním zápisem 431/432
dnem schválení účetní závěrky.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
3. Závěrečný účet obce Chotoviny za rok
2020 – kompletní doklady, ze kterých se
závěrečný účet skládá, obdrželi zastupitelé
s materiály pro dnešní jednání. Zveřejněny
byly na úřední desce obce Chotoviny od
31. 5. 2021 do 17. 6. 2021. Bez připomínek.
Usnesení č. 190/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
závěrečný účet obce Chotoviny za rok 2020,
jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotoviny za rok
2020, a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Chotoviny přijímá tato
opatření k nápravě níže uvedených chyb a nedostatků.
1.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Krajskému úřadu Jihočeského kraje byla
dne 12. 8. 2020 podána informace o přijatých opatřeních, vč. Způsobu nápravy chyby a nedostatku, který je uveden ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019. Dokument neobsahuje informaci o opatřeních přijatých ke všem zjištěným nedo-
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statkům. Kontrolou zápisu a usnesení č. 122/
2020/Z10 zastupitelstva obce Chotoviny ze
dne 26. 5. 2020 bylo zjištěno, že výše uvedená opatření nebyla v zápisu z jednání
zastupitelstva obce uvedena.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
V Informaci o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků nebyla uvedena lhůta, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o jejich plnění.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
V informaci o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotoviny, IČO 00252352, za rok 2019, která byla
doručena Krajskému úřadu Jihočeského kraje (přezkoumávající orgán) dne 12. 8. 2020,
nebyla územním celkem v rozporu s ustanovením § 13, odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření v územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí uvedena lhůta, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o jejich plnění.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku.
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření do
15 dnů od projednání závěrečného účtu.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
závěrečný účet obce za rok 2019 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením „bez
výhrad“ dne 26. 5. 2020. Územní celek je
povinen dle § 13, písm. b) zákona č. 420/
2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podat přezkoumávajícímu
orgánu do 15 dnů od projednání závěrečného účtu informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání. Krajskému úřadu
Jihočeského kraje (přezkoumávající orgán)
byla informace o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 doručena až dne 12. 8. 2020.
Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků, lhůta:
Informace o přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření bude přezkoumávajícímu orgánu doručena do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu. V informaci
o přijatých opatřeních k nápravě nedostat-ků
bude uvedena lhůta pro podání písemné
zprávy o jejich plnění.
Nedostatek spočívající v chybějící informaci o přijatých opatřeních ke všem zjištěným
nedostatkům ve Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2019 bude napraven podrobným popsáním přijatých opatření k nápravě
chyb a nedostatků při schvalování závěrečného účtu za rok 2020.
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2.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako poskytovatel transferu
nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Chotoviny poskytla v roce 2020 neinvestiční dotaci ve výši 265.000,00 Kč a investiční dotaci ve výši 100.000,00 Kč na
místní organizace TJ Sokol Chotoviny z. s.,
IČO 472 68 791. Ve veřejnoprávních smlouvách byla příjemci uložena povinnost předložit vyúčtování dotací nejpozději do 20. 12.
2020. Přezkoumáním vyúčtování jednotlivých dotací, která byla dodána poskytovateli v stanoveném termínu, bylo zjištěno, že
účetní jednotka nedodržela postupy účtování transferů s povinností vypořádání. Účetní jednotka účetními doklady č. 20-00700282 dne 28. 12. 2020 a č. 20-007-00283
dne 15. 12. 2020 účtovala o vypořádání
transferu realizovaného formou zálohy nesprávně, a to účetním zápisem MD 572/
DAL 373.
V případě vypořádání transferu do účetního
období, v jakém byl poskytnut, měla účetní jednotka účtovat na stranu MD účtové
skupiny 57 se souvztažným zápisem na
stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34x, v tomto případě na účet 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. O zúčtování poskytnuté zálohy měla účetní jednotka účtovat účetním zápisem MD 345/
DAL 373.
Nedostatek byl zjištěn při konečném přezkoumání.
Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků:
Obec Chotoviny bude jako poskytovatel transferu dodržovat postupy účtování transferů
s povinností vypořádání stanovené v ČÚS
č. 703, bod 5. 2. Chyba bude v roce 2021
napravena správným účetním postupem.
Lhůta:
Přezkoumávajícímu orgánu bude podána
písemná zpráva o plnění přijatých opatřeních do 20. 1. 2022.
3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „D.II. Dlouhodobé závazky“.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Účetní jednotka vykázala v rozvaze sestavené k 31. 12. 2020 na účtu 459 – Ostatní
dlouhodobé závazky částku 2.750.000,00 Kč.
Přezkoumáním inventarizace účtu 459 zpracované k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že jsou
zde vedeny půjčky přijaté účetní jednotkou
na základě smluv o půjčkách v celkové výši
2.750.000,00 Kč. Na základě doložení typu
smluvního vztahu, tj. smlouvy o půjčce ze
dne 30. 7. 2001 mezi obcí Chotoviny („dlužník“) a fyzickou osobou J. C. („věřitel“).
/pokračování na str. 6/
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/pokračování ze str. 5/

Bylo zjištěno, že smlouva byla
uzavřena dle ustanovení občanského zákoníku. Novelou Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších
předpisů, účinnou od 1. 1. 2018,
došlo ke změně obsahového vymezení účtu 451 – Dlouhodobé
úvěry. Účet Dlouhodobé úvěry
obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden
rok. Účetní jednotka tak závazky
ve výši 2.750.000,00 Kč vykazuje nesprávně tj. na účtu 459
– Ostatní dlouhodobé závazky.
Opatření přijatá k nápravě chyb
a nedostatků:
Chyba bude napravena účetním
zápisem MD 459/DAL 451 v účetním období měsíci června.
Lhůta:
Přezkoumávajícímu orgánu bude podána písemná zpráva o
plnění přijatých opatřeních do
31. 7. 2021.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Pozemky
– Prodej pozemku parc. č. 434/1
k.ú. Moraveč u Chotovin. Pan
P. V. podal žádost o odkup části
pozemku parc. č. 434/1 o ploše
16 m2 k.ú. Moraveč u Chotoviny. Oddělovaná část pozemku („a“) byla geometrickým plánem č. 233-662/2021 přisloučena k pozemku parc. č. 487.
Pan P. V. je vlastníkem sousedních pozemků parc. č. 12/3 a 3/2,
přikoupením tohoto pozemku by
se sjednotil tvar oplocení a tento dosud nevyužívaný pozemek
by tak mohl užívat společně se
svými pozemky.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 15. 4. 2021
usnesením č. 184/2021/Z13 záměr schválilo.
Usnesení č. 191/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 434/1 k. ú. Moraveč u
Chotovin o celkové ploše 16 m2
za cenu 100 Kč/m2, celkem za
1 600,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Prodej pozemků parc.č. 488/2
a 488/3 k. ú. Broučkova Lhota.
Paní I. H. podala žádost o prodej

pozemku parc.č. 488/2 o výměře
96 m2 a pozemku parc. č. 488/3
o výměře 79 m 2, oba v k. ú.
Broučkova Lhota. Oba tyto pozemky jsou již řadu let připloceny k sousedním pozemkům
a jsou jí dlouhodobě využívány.
Sousední pozemek paní I. H.
parc. č. 42/2 je zatížen věcným
břemenem chůze a jízdy pro
pozemky parc. č. 106/2, 106/3,
106/4, 106/5 a 106/6. Aby byl
zachován přístup pro tyto pozemky, je nutné před vlastním
prodejem, nebo současně s ním,
zřídit i věcné břemeno chůze a
jízdy pro výše zmíněné pozemky na pozemku parc. č. 488/3.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 25. 8. 2020

usnesením č. 136/2020/Z11 zá- Srpen je . . . (dokončení v tajence).
měr schválilo. Na základě toho- – Záměr prodeje části pozemto schválení byla vypracována ku parc.č. 131/4 Vrážná.
společná smlouva pro prodej po- Pan D. S. podal dne 12. 5. 2021
zemků a zřízení věcného bře- žádost o odkup 250 m2 nebo cemene.
lého pozemku parc. č. 131/4 k. ú.
Usnesení č. 192/2021/Z14
Vrážná. Pan D. S. chce místo
Zastupitelstvo obce Chotoviny využít pro uskladnění lešení.
schvaluje prodej pozemků parc. Předmětný pozemek je v územč. 488/2 a 488/3 k.ú. Broučkova ním plánu Chotovin určen pro
Lhota o celkové velikosti 175 m2 občanské vybavení, tělovýchovza cenu 150 Kč/m2, celkem za ná sportovní zařízení. Zároveň
26 250,– Kč, který bude realizo- v minulých dnech podaly obce
ván na základě společné smlou- Košín, Radimovice a Nasavrky
žádost o připojení na VSCH a na
vy kupní a smlouvy o zřízení věcčásti tohoto pozemku plánují vyného břemene.
budování vodojemu. Rada obce
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, na svém zasedaní konaném dne
zdržel se 0.
13. 5. 2021 záměr neschválila.
Usnesení bylo přijato.
/pokračování na str. 7/
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/dokončení ze str. 6/

Usnesení č. 193/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 131/4
k. ú. Vrážná o celkové ploše cca 250 m2.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Prodej pozemku parc. č. 405/6 k. ú.
Beranova Lhota. Paní M. N. podala žádost
o odkup pozemku parc. č. 405/6 o ploše
41 m2 k.ú. Beranova Lhota, který je dlouhodobě připlocen k pozemkům v jejím vlastnictví a je společně s nimi využíván. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 4.
2021 usnesením č. 185/2021/Z13 záměr
schválilo.
Usnesení č. 194/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje prodej pozemku parc. č. 405/6 k. ú. Beranova Lhota o celkové ploše 41 m2 za cenu 100 Kč/m2,
celkem za 4 100,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

- Záměr prodeje pozemku parc. č. 1031/3
k.ú. Sedlečko u Chotovin. Pan K. L. podal
dne 19. 5. 2021 žádost o odkup pozemku
parc.č. 1031/3 k. ú. Sedlečko u Chotovin
o celkové ploše 123 m2, který má zaplocen
a dlouhodobě ho využívá společně se svým
rodinným domem na pozemku st.p. 1.
Rada obce na svém zasedání dne 27. 5. 2021
záměr prodeje schválila.
Usnesení č. 195/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1031/3 k.ú.
Sedlečko u Chotovin o celkové ploše 123 m2
za cenu 200,– Kč/m2, celkem za 24 600,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje části pozemku parc. č.
685/4 k.ú. Jeníčkova Lhota. Pan J. P. podal
dne 6. 4. 2021 žádost o odkup části pozemku parc. č. 685/4 k.ú. Jeníčkova Lhota o ploše cca 75 m2. Pan J. P. je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1, požadovanou
část pozemku by využíval jako vjezd na svůj

Chotovinská pošta
Již roky se v České republice řeší problém vylidňování venkova
a vede se debata o tom, jak tomu zamezit. Existuje nepochybně
kvantum různých koncepcí, jak zabránit jevu, kdy se lidé stěhují do
velkých měst a logicky se vylidňuje venkov. Můžeme slyšet vzletné
plány různých představitelů veřejného života, kteří chtějí český venkov zachraňovat a rozvíjet a kteří pak na ministerstvech vytvářejí
strategie na podporu malých obcí. Dle mého názoru se nabízí jedna
koncepce, a to je neomezovat veřejné služby na venkově a podporovat každodenní mravenčí práci samospráv.
O to více překvapí, zaskočí, ale i naštve záměr zrušit plnohodnotnou pobočku České pošty, což se aktuálně stalo v rozvíjející se
obci Chotoviny. A to navzdory odporu místní radnice i zdravému
rozumu. S panem starostou jsme o záměru jednali s generálním
ředitelem České pošty Romanem Knapem, sešli jsme se s vicepremiérem Janem Hamáčkem. Ředitel pošty nám dokonce sdělil
po našem naléhání k přehodnocení záměru, že žádné kroky k realizaci Pošty Partner nebudou činěny, dokud nebude provedena
analýza poštovních služeb v oblasti. Realita však byla, bohužel,
úplně jiná. Zkrátka, ve spolupráci s panem starostou jsme se snažili podniknout veškeré kroky k zachování plnohodnotného provozu
České pošty v Chotovinách v režii pošty, tedy nikoliv v rámci projektu Partner.
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pozemek, který je v současné době přístupný pouze sjezdem k pozemku st. p. 39. Součástí pozemku je odvodňovací strouha z přilehlých nemovitostí, kterou bude nutné zachovat. Rada obce na svém zasedání konaném dne 22. 4. 2021 záměr prodeje pozemku schválila.
Usnesení č. 196/2021/Z14
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 685/4 k.ú.
Jeníčkova Lhota o celkové ploše cca 75 m2
za cenu 200,– Kč/m2, celkem za 15 000,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5. Rozpočtová opatření provedená radou
obce. Jsou nedílnou součástí materiálů.
Usnesení č. 197/2021/Z14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2021 a č. 5/2021 schválená Radou obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 11 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno v 19:45 hodin.
Zapsala: Zuzana Sumerauerová

V obci již nyní žije takřka 2 000 obyvatel, stále se však díky
výborné práci radnice rozrůstá. Najdeme zde mateřskou školu,
základní školu, praktického doktora, dentistu, sportoviště, zkrátka
veškeré občanské vybavení, i kvůli kterému se sem lidé stěhují.
I přesto však nyní Česká pošta rozhodla, že zde zruší jejich pobočku
a dojde k převodu na tzv. Poštu Partner. To je koncept, který na
papíře a v koncepcích vypadá skvěle – pošta prakticky funguje
úplně stejně dál, jen ji provozuje Partner a ne samotná Česká pošta.
Jaká bude skutečnost teprve uvidíme. Nicméně už možné stěhování pobočky pošty z centra obce na její úplný okraj může být, zejména pro starší občany, ne úplně ideální změnou. Česká pošta se
hájí, že jí podobné změny provozovatelů šetří peníze. Pravdou však
je, že snahy o zlepšení hospodaření tak významné instituce by neměli odnášet občané.
Ve výsledku tak může jít jen o ztížení života v rozvíjející se obci
a ukázku toho, jak se na venkov „pamatuje“. Vysoce oceňuji snahy
vedení obce o zachování poštovních služeb v místě, nicméně někdy
prostě i ve veřejné správě bojujeme s větrnými mlýny. Bylo mi ctí
být panu starostovi po boku při aktivitách okolo zachování plnohodnotných poštovních služeb, byť jsme nakonec tahali za kratší
konec.
Mgr. Jaroslav Větrovský,

Stanovisko starosty obce
k problematice POŠTY v Chotovinách

Vážení spoluobčané.
Potvrzuji slova pana senátora Mgr. Jaroslava Větrovského
o snaze zachovat v Chotovinách plnohodnotnou pobočku
České pošty. Děkuji panu senátorovi za velkou podporu
a úsilí, které v naší věci vynaložil.
Rozhodnutí o zřízení dvou poboček POŠTY PARTNER je
pro nás překvapující a Rada obce Chotoviny tento návrh
nepodpořila. Preferovali jsme vždy pouze jednu kvalitní
POŠTU umístěnou ve středu obce.
Zřejmě budeme v Česká republice v tomto ohledu
jedineční, ale až čas ukáže, zda rozhodnutí
vedení České pošty bylo správné.
Přeji oběma provozovatelům POŠTY PARTNER úspěch
v jejich činnosti a nám všem trvale kvalitní poštovní služby.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta

senátor za volební obvod 13
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Co červenec neuvaří,
to srpen už nedopeče
Červencové pranostiky jsou
zvlášť sympatické, protože většinou jsou o jídle. Jen tak namátkou: Sv. Prokop, hřiba nakop, Sv. Markéta trhá první
hrušky, Červenec a srpen muka, ale bude mouka, Červenec
višně vítá, Do Jakuba zelíčko,
po Jakubu zelí – a tak bychom
mohli pokračovat. Pro zajištění základní obživy ale je nejdůležitější, a proto snad i nejznámější, pranostika, která praví,
že: „Sv. Markéta, vede žence
do žita”, nebo též „hodila srp
do žita”. Kdysi na její svátek
v českých zemích začínaly žně
a v ten den (13. července) školní děti chodily po staveních a
hospodářům přály dobrou úrodu. Jak ale Markéta k tomuto
údělu přišla, zůstává záhadou,
protože ve svém pohnutém životě měla se žněmi málo společného. Byla totiž především

patronkou těhotných žen. Podle staré legendy jí ve vězení,
kde trpěla pro víru, spolkl ďábel převtělený do podoby draka, ale než stačil Markétu strávit, pukl, a ona z něj vyšla bez
úhony. Proto je někdy zobrazována s drakem – symbolem
pekla.
Sv. Markéta byla především
patronkou rodiček. Proto také
pás, který se odedávna dával
rodícím ženám, se nazýval jejím
jménem. Při těžkých a zvlášť
bolestných porodech se světici obětovala svíčka. Pokud
žena porodila, dokud svíčka
svítila, bylo vše v pořádku, ale
běda, když dohořela dříve, než
žena slehla!
Markéta se narodila v maloasijském městě Antiochii.
Matka jí záhy zemřela a otecpohan jí dal na vychování k příbuzné na venkově. Její pěs-
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tounka byla tajnou křesťankou
a na pravou víru přivedla i Markétu. Když to její otec zjistil,
vyhnal Markétu z domu a přikázal jí, aby žila na pastvinách
s dobytkem. Tam jí poznal vladař Olibrius, zamiloval se do
ní a chtěl si jí vzít za ženu.
Markéta mu ale řekla, že se zaslíbila Bohu. Rozlícený vladař
jí nechal uvrhnout do vězení a
když Markéta trvala na svém
rozhodnutí, nechal jí kolem roku 275 stít mečem.
Podle pranostik tedy Markéta zahajuje žně a to bezesporu nejstarším známým hospodářským nářadím – srpem. Lidé s ním sklízeli obilí již v době
kamenné a tato funkce srpu zůstala i v dobách našich slovanských předků, kdy se poprvé
začaly objevovat kosy. Srpem
se obilí sklízelo tak, že se jím
uřezávaly klasy v horní části
obilních stébel, která se pak
asi v polovině utínala. Kosa se
dlouho používala výhradně pro
senoseč. Z historických pramenů je známo, že srpy se obilí sklízelo po celé feudální období.

První zmínky o použití kosy
pro žatvu obilí pocházejí z počátku 16. století, ale na nové
nářadí si zemědělci zvykali jen
velice pomalu. Měli obavu, že
při sklizni obilí kosou se zbytečně vydrolí mnoho zrna.
Kosu na konci 18. století nahradil žací stroj, i když je známo, že dva druhy těchto strojů
popsal Plinius starší o 17 století dříve. U nás se první žací
stroje objevily až v druhé polovině 19. století. Byly dovezeny
z ciziny a jejich cena byla značně vysoká. Za div techniky byl
tehdy pokládán žací stroj s vazačkou snopů soustavy Walter
a Wood.
Na konci dvacátých let minulého století k nám přišly první
zprávy o v Americe vyráběných kombajnech, které představovaly spojení žacího stroje s mlátičkou. Byly to mamutí
agregáty, které zpravidla muselo táhnout dvacet párů pivovarských koní. Trvalo dlouho,
než primitivní a nemotorné
kombajny byly zdokonaleny na
dnešní úroveň. J. Wimmer

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM Srpen k zimě hledí
Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
Červenec a srpen
60 let Rudolf Pucholt, Jeníčkova Lhota
Jaroslav Liška, Červené Záhoří
65 let Jaroslav Špička, Chotoviny
Pavel Kakos, Chotoviny
Jaroslav Poustka, Chotoviny
Lenka Šimková, Chotoviny
František Kubát, Chotoviny
70 let Josef Pecháč, Vrážná
Květa Vacíková, Červené Záhoří
75 let Ludmila Kratochvílová, Červené Záhoří
Jan Kolací, Broučkova Lhota
Miroslav Novák, Chotoviny
Irena Petrásková, Chotoviny
85 let Marie Hauserová, Červené Záhoří
93 let Marie Slepičková, Beranova Lhota
95 let Miloslav Pekárek, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

a rád vodu cedí

Tak praví jedna z lidových
pranostik, zatímco druhá kategoricky konstatuje, že „srpen
přináší nejkrásnější počasí v roce”. A tak si vyberte!
Počasí je zkrátka rozmarné
a proměnlivé a těžko lze uhodnout, co nám připraví na příští
den. Ale několik tisíciletí trvající boj člověka proti silám přírody udělal z lidí bystré pozorovatele a naučil je si všímat,

jak se před změnou počasí chovají zvířata. Z jejich opakovaného chování pak vytvářel pravidla, která krátkou dobu před
změnou počasí signalizovala její blížící se nástup.
Souvislost počasí s chováním různých zvířat potvrdí nejen milovníci a bystří pozorovatelé přírody, ale je dokázána i vědecky. Například prudká
/dokončení na další straně/

Noví občánci
Karolína Šustková
Chotoviny

Eva Hrstková
Červené Záhoří

Oliver Veřtát
Vrážná
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VÁCLAV KLAUS: MANŽELKA SI STĚŽUJE, ŽE V PRUDICÍCH
V létě vychází náš měsíčník jako dvojčíslo a dá se tedy říci,
že je to svým způsobem speciál. Proto jsme také oslovili
speciálního respondenta. A tím
je bývalý prezident České republiky Václav Klaus, který je
mnoho let spjatý také s naším
regionem. Jezdíval do Sudoměřic a chalupaří v Prudicích.
Václav Klaus nedávno oslavil
významné kulatiny, stále je ale
velmi aktivní, a proto jsme moc
rádi, že si na konci července našel čas i na rozhovor pro Listy
Chotovinska.
Jak se máte?
To je těžká otázka, na tu se špatně odpovídá. Přežil jsem své osmdesáté narozeniny a s úsměvem
dodávám: Ještě žiju! Odpovídám-li pro Listy Chotovinska,
pak bych měl dodat, že si manželka stěžuje, že málo pracuji
v Prudicích na chalupě.
V Prudicích máte chalupu od
sedmdesátých let. Jak vzpomínáte na chalupaření?
Chalupu máme od roku 1971, na
chalupaření si nemusím vzpomínat, to nikdy nebylo přerušeno, i když jsem v éře svého
prezidentování podstatně častěji jezdil do Lán než do Prudic.
Jak vzpomínáte na sousedy
nebo na Chotoviny a okolí obecně?
Se sousedy v Prudicích máme

NA CHALUPĚ MÁLO PRACUJI
zcela běžné sousedské vztahy,
nemusím si na ně vzpomínat.
Vypadá to, že tam pojedu i tento víkend, jen nás trápí, že jsme
v poslední době poztráceli dva
výrazné prudické efekty – rybník
kolem nemyšlenského zámku je
už skoro dvě desetiletí obehnán
plotem, což znamená výrazné
zhoršení „životní úrovně“. Druhou ztrátou jsou poničené lesy,
najednou není kam jít na borůvky a houby.
Dostanete se často soukromě či pracovně na Táborsko?
Děkuji za dotaz na Táborsko, měl
bych připomenout, že jsem už
dvě desetiletí před érou Prudic,
tedy 50. a 60. léta minulého století, trávíval celé léto v Sudoměřicích u Tábora, díky tomu celý
tento kraj dobře znám. Do Mladé Vožice jsme dlouhá desetiletí
chalupaření jezdili do Stavebnin
pro vápno a cement. I v současnosti jezdíme občas lyžovat na
Monínec, i když letos spíše už
jen na oběd. Na Táborsku jsem
mnohokrát byl jako politik na mítincích a politických setkáních.
Teď mám na stole pozvánku vystoupit v říjnu v Hotelu Palcát
na celostátním Kongresu poskytovatelů sociálních služeb. Atd.
Nedávno jste oslavil kulatiny. Jaký nejhezčí dárek jste
dostal?
Špatně se to vybírá, zvolím tedy
jednu odpověď vážnou a jednu

nevážnou. Nepřetržitě cestuji
(resp. by bylo přesnější říci,
cestoval jsem) a dostal jsem superluxusní kufřík značky Gucci,
tak akorát do letadla. Dostal jsem
i novinářskou kartu MfD na své
jméno, takže už mohu beztrestně říkat cokoli a vymlouvat se
na to, že nemusím uvést svůj
zdroj (smích).
Vypadáte stále skvěle. Jak
se udržujete v kondici?
Nevím, jak vypadám, ale skvěle
se necítím. Už několik desetiletí
chodím 10. srpna na den Sv. Vavřince na pouť na Sněžku, velmi
váhám, zvládnu-li to i letos. Letos jsem asi prvně ve svém životě kvůli covidovým zákazům
nelyžoval a i ten tenis už hraju
málo. Měl bych se nad sebou
zamyslet.
Jste známý milovník sportu,
koukáte na sport i v televizi?
Nejsem žádný velký televizní divák, spíše čtu. Dívat se v televizi
na sport jsem schopen jen, když
současně něco čtu nebo píšu.
Věnovat tomu čas plně si nemohu, resp. možná nechci dovolit.
To by byl přílišný luxus. Ale například několik zápasů nedávného mistrovství Evropy ve fotbalu jsem viděl.
Máte oblíbeného současného sportovce?
Zmínit jednoho jediného sportov-

/dokončení ze str. 10/

děli byste, jak čáp svá mláďata
přikrývá mechem, chrastím a
jinými věcmi, zatímco dole na
zemi ježci ucpávají vchody do
svých děr. Psi před bouřkou
leží vždy stočeni do klubíčka.
Holubi se zdržují poblíž holubníků a hojně se koupají. Ptáci se
čepýří a je-li bouřka „na spadnutí”, jejich zpěv umlká. Před
bouřkou nebo silným deštěm
vylézají ze země žížaly a když
v noci hýká sýček, ráno bude
pršet. Jakmile za bouře začnou
ptáci ševelit, neklamně to znamená, že se rychle blíží její konec a opět bude pěkné počasí.
Zvířátka, ale také dovedou
předvídat slunnou pohodu. Když
vrány otevírají zobáky proti slunci, určitě nastane delší slunné
období. Lehají-li si krávy na

zem, v příštích dnech bude teplo, což pes naznačuje tím, že leží s nataženým tělem. Když žáby večer silně křičí, přijde teplý a krásný čas, stejně jako
když komáři létají ve velkých
hejnech. Také když je večer vidět bystře létající netopýry a
svatojánské mušky mnohem intenzivněji svítí, bude velmi pěkně a teplo. Krásné počasí také
zaručeně nastane, když dešťovky vyrývají malé kupky a pavouk kolem poledne si vleze
do středu pavučiny a začne jí
roztřásat nohama. Pěkně a teplo v příštích dnech také bude,
když káně vylétá do značných
výšek a v nich krouží a také
vlašťovky létají hodně vysoko.
Zajímavé je chování motýlů.
Druhý den bude zcela určitě nád-

změna počasí k horšímu nastane, když hovězí dobytek lapá v poledne po vzduchu, nozdry vystrkuje do výše a hlasitě
funí. Je-li na pastvě, pak hrabe
kopyty, rohy rozrývá zem a silně se potí. Naproti tomu osel
v takovém případě se vydatně
drbe o strom. Pašík ve chlívku
rozhazuje podestýlku a pejskové? Pasou se na trávě a zase
jí zvracejí, leží na zádech, drbou se o trávu a někteří i vyjí.
Husy a kachny se často koupou a zatímco kohouti pilně kokrhají, jejich družky-slepice si
zobáky vytrvale pročišťují peří, nebo se popelí v prachu.
Kdybyste před nastávající bouřkou měli možnost nahlédnout
vysoko do čapího hnízda, uvi-

ce by bylo velmi nepřesné, nikdo
takový není. Nedávno jsem předával na pražské Julisce ceny na
Memoriálu Josefa Odložila, dlouho jsem si tam povídal s Bárou
Špotákovou. Fandím všem, kteří se drží na špičce tak dlouhou
dobu, jako ona.
Budete sledovat i olympiádu?
Teď budu politicky velmi nekorektní. Olympiády už jsou dlouhou dobu ničeny obrovským zvyšováním počtu olympijských
sportů a z toho plynoucí malé
přehlednosti olympiád. Nevím,
proč se zcela extenzivní zvyšování počtu sportů o sporty zcela
okrajové koná. A to nemluvím
o hrátkách s covidem. I to Olympijské hry – navíc bez diváků –
strašně poškozuje.
Dušan Mendel

herně, když předtím večer zůstanou motýli sedět na květu,
třebaže je v noci bude ohrožovat rosa. Tak se nikdy nezachovají, když druhý den bude
pršet.
Je pochopitelné, že při velké
různorodosti světa zvířat jsou
jejich reakce na změny počasí
také různorodé. Některá zvířata reagují na změny vlhkosti
vzduchu, jiná na výkyvy teplot
a slunečného záření, na změny
větru a osvětlení, na tlak vzduchu a na řadu jiných jevů. Proto jistě nebudeme jejich reakce
přeceňovat. Daleko podstatnější jsou obdivuhodné pozorovací schopnosti našich předků.
Musíme přiznat, že byli mnohem blíž přírodě než my.
J. Wimmer
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A zase ty KUŽELKY začínají…SNAD
Probíhá nám rozmarné, bláznivé léto s nástrahami coronaviru,
ale kuželkářský ročník 2021 – 22
již nelze, doufejme, zastavit.

Přesně před rokem jsme si říkali, že hůře již být nemůže. Soutěž se nedohrála,
závěr byl zrušen bez náhrady a tak všichni
s nadšením očekávali start soutěží 20-21.
Dopadli jsme ale ještě hůře než předtím.
V létě jsme zahájili přípravu, odehráli turnaje, zorganizovali tradiční memoriál, ale
bohužel opět po několika úvodních kolech byla aktivita pozastavena a nakonec
všechny soutěže kompletně zrušeny.
Máme tady červenec 2021 a znovu vyhlížíme budoucnost nejen našeho sportu.
Někteří s předstihem ostatních dohánějí
tréninkové manko, jiní ještě zatím nezačali, a tak uvidíme, jak se komu povede a jak
vše dopadne.
Nicméně cíle jsou dané, víceméně
stejné jako předešlé roky:
Družstvo A / Divize Jih – jako každoročně
si klademe ty nejvyšší cíle a třeba to konečně vyjde, postup do III. ligy by Chotovinám slušel, ale to už se asi opakuji
(bohužel poněkolikáté).
Družstvo B / Krajský přebor I. – zabojujeme o klidný střed tabulky.
Družstvo D / Okresní přebor Tábor – zahrát
si, hledat a vyzkoušet nové tváře nebo si
dopřát klidný konec kariéry a užít si zápasovou pohodu.
KP Dorost – dorostenecké družstvo přihlásíme do Krajského přeboru dorostu, kde
začnou mladí hráči v disciplíně 100 hs
sbírat zkušenosti.

Pokračovat a obsazovat co nejlepší
stupínky se pokusíme v turnajích Poháru
Mladých nadějí, dorost se pokusí bodovat v Českém Poháru dorostu. Juniorky
a junioři si zahrají v pěti turnajích Poháru
juniorek/juniorů, kdy se snad jeden z turnajů uskuteční i u nás na kuželně.
Jako každoročně si dovolujeme Vás
pozvat 14. 8. 2021 od 14 do 17 hodin
v rámci Chotovinských slavností
k prohlídce moderních prostor
a technologie nové kuželny. Zájemcům
o vyzkoušení kuželkářského sportu
doporučuji vzít si s sebou sálovou obuv,
aby nic nebránilo požitku ze hry.
Na slavnosti nám hned naváže
tradiční, letos již
10. ročník
Memoriálu Václava Otradovce,
který se bude konat v termínu
17. – 21. srpna 2021.
V týdnu od 16 do 20 hod.,
v sobotu 9 - 18 hod.
Turnaje čtyřčlenných družstev se loni
zúčastnilo 20 týmů a i letos je očekáván
velký zájem. Hraje se v klasické disciplíně
na 120 hodů (4 x 15 plných+15 dorážky).
Budeme doufat v úspěch domácích barev
jak v týmovém součtu tak i v jednotlivcích. Poslední léta nám příliš výsledkově
nepřála.

POJĎTE HRÁT KUŽELKY ! ! !

Turnaj na úplný úvod sezóny je krásnou
možností přípravy na následující ročník
a proto se stal již tak oblíbený mezi kuželkářskou veřejností. Velmi časově a organizačně náročný, ale zvládnutý turnaj, je
dobrou vizitkou celého oddílu i propagací
obce.
Nechci nic zakřiknout, ale na závěr soutěžního ročníku – duben 2022 – jsme pro
vás připravili opravdovou lahůdku. Opět
jsme se přihlásili k pořadatelství kvalifikačního turnaje pro Mistrovství České
republiky dvojic 2022 v kategoriích mužů,
žen a smíšených dvojic. Tyto turnaje jsou
obsazovány nejlepšími hráči a hráčkami
ČR. Máme se na co těšit, třeba překvapí
i domácí…
Tak to by tedy bylo, přátelé, na úplný
začátek vše, přípravy a nervozita vrcholí,
forma stoupá (alespoň některým, co se
snaží), první ostré hody se blíží a mistrovská utkání na všech úrovních mohou začít.
Jako každoročně budeme všem našim
zástupcům držet palce a přát jim co nejlepší předváděné výkony. Snad i naši příznivci a fanoušci si najdou častěji cestu na
mistrovská utkání a podpoří nás v bojích
o body.
M. Vacko
Oddílové stránky, kde můžete průběžně
sledovat dění kolem kuželek a být včas
o všem informováni.
www.kuzelkychotoviny.cz

www.pojdhrat.kuzelky.cz
TJ Sokol Chotoviny oddíl kuželek
zve
příznivce kuželkářského sportu se zájmem
o opravdové trénování a hraní kuželek do svých řad.
Rádi vás přivítáme
na nové čtyřdráhové kuželně.
Sportovní sálovou obuv s sebou.
Těšíme se na Vás, s kuželkářským pozdravem
HODU ZDAR!
Miroslav Vacko, předseda oddílu
tel. : 602 417 958 • vackoeko-tech@volny.cz
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO ZAHÁJILO PŘÍPRAVU A TĚŠÍ SE NA NOVOU SEZONU
Nejsledovanější chotovinský
tým – muži A – zahájil přípravu na novou sezonu. Áčko
začalo trénovat a odstartovalo
také sérii přátelských zápasů.
Všichni už se těší na ostré zápasy a doufají, že letos už pandemie soutěž nenaruší.
Kvůli covidu odehrály kluby
v amatérských soutěžích jen
osm zápasů za rok a půl, proto
už všichni vzhlížejí k nové sezoně. Fotbal chybí hráčům, trenérům i fanouškům. Na podzim
v I. B třídě se chystají i Chotoviny. „Přípravu jsme zahájili
ve středu 14. července, přesně měsíc před prvním soutěžním zápasem. Chceme trénovat třikrát týdně a každý víkend máme přípravný zápas
nebo turnaj,“ říká trenér A týmu Čestmír Křížka.
Na úvod přípravy tým prohrál v Olbramovicích 2:4. Áčko
hrálo bez řady stálých členů sestavy, chyběli například Plecitý,

Kubela, Makovec, Švehla nebo
T. Cetlovský. „Měl jsem k dispozici pouze 11 hráčů, což mě
zklamalo. Naopak můžu pochválit třeba Mílu Klejnu, který
dal i gól, nebo Marka Kmenta.
Ten po 10 letech oprášil kopačky, je to mladý kluk, trénoval
jsem ho od žáků a byl bych
rád, kdyby se zapojil do týmu,
určitě by byl platný. Jinak výsledek příznivý není, ale je to
začátek a hra v některých fázích špatná nebyla,“ hodnotí
trenér A týmu.
Áčko čeká náročný podzim,
tým se za poslední dva roky
proměnil. Přišli mladíčci Makovec a Cetlovský, teď se vrátil Kment a po zranění už jsou
k dispozici Švehla a J. Vrhel.
Naopak kabinu opustili Kromka, Šmejkal a Mendel. „Tím to
bohužel nekončí, konec mi ohlásil i Šimko a před zahájením
přípravy se omluvil i Honza
Pavlíček, že po další z řady

operací už dává aktivní kariéře nejspíš sbohem. K tomu jsou
otazníky nad Logojdou, který
možná zůstane doma na Ukrajině, a Turkem. Ten chce zkusit

štěstí jinde,“ vysvětluje situaci
v kádru kouč Křížka.
Chotoviny zahajují sezonu
v sobotu 14. srpna, od 17:00
se hraje na Větrovech.

OLBRAMOVICE – CHOTOVINY 4:2
CARVA – ČECH – T. VRHEL, SLABÝ,
DVOŘÁK – A. CETLOVSKÝ, VÁCHA, J. VRHEL,
KMENT – KLEJNA, BONDAREV.
GÓLY: VÁCHA, KLEJNA
VOLODYMYR BONDAREV
„Byl to první zápas, čekal jsem to horší. Domácí
byli asi o kousek lepší a vyhráli zaslouženě. Na
sezonu už se těším hrozně moc, ale potřebujeme pořádně potrénovat, abychom se chytili a byli v pohodě. Větrov se nebojím, pokud se sejdeme, můžeme klidně i vyhrát.“
ONDŘEJ ČECH
„Hráli jsme po dlouhé pauze, čekal jsem to
těžší, ale docela to šlo. Úplně jsme se nesešli,
soupeř měl i dost mladých hráčů, ale byl to
celkem vyrovnaný zápas. Chyběli nám hráči na
střídání, možná že bychom to jinak zvládli lépe.
Na sezonu už se moc těším, konečně už jsme
parta spolu. Snad budou kluci chodit.“
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
CHOTOVINY ZAČÍNAJÍ NA VĚTROVECH
Větrovy jsou tradiční soupeř, týmy se dobře znají a diváci umí atmosféru
pěkně vyhecovat. Větrovy zatím všechny tři zápasy po restartu vyhrály,
postupně porazily Dražice B 7:2, Ratibořské Hory 3:2 a Malšice 6:1.
Trenérem je ostřílený René Ševčík, který v 45 letech stále aktivně i hraje.

ROZPIS ZÁPASŮ – I. B TŘÍDA – PODZIM 2021
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

14. 8.
21. 8.
29. 8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
10. 10.
16. 10.
24. 10.
30. 10.
6. 11.

17:00
17:00
15:00
17:00
16:00
16:30
13:00
16:00
15:30
15:30
15:30
10:30
14:00

VĚTROVY – CHOTOVINY
CHOTOVINY – BOŽETICE
CHYŠKY – CHOTOVINY
CHOTOVINY – MLADÁ VOŽICE
KLUKY – CHOTOVINY
CHOTOVINY – ČÍŽOVÁ
JISTEBNICE – CHOTOVINY
CHOTOVINY – SEPEKOV
SOBĚSLAV B – CHOTOVINY
CHOTOVINY – KESTŘANY
MILEVSKO B – CHOTOVINY
PLANÁ N.L. – CHOTOVINY
CHOTOVINY – HRADIŠTĚ

ČESTMÍR KŘÍŽKA, TRENÉR CHOTOVIN
„Na úvod nás čeká náročný soupeř a musíme se na to důkladně připravit. Tým
znám, hlavně kluci Klejnovi znamenají vždy
nebezpečí, je tam i mladý Ševčík a další.
Hrajeme venku a čekám bouřlivé prostředí, kterému ale nesmíme podlehnout.
Věřím, že přijedou i naši fanoušci, je to
blízko. Rádi bychom chytili začátek soutěže, to je vždy důležité. Loni se nám podzim docela povedl, hráli jsme dokonce
o třetí místo. Ale každá sezona je jiná, nevíme, jak na tom
soupeři budou. Budeme chtít uspět.
RENÉ ŠEVČÍK, TRENÉR SK VĚTROVY
„Na každou sezonu se moc těšíme, rok
a půl se pořádně nehrálo. Po pravdě dlouho jsem Chotoviny hrát neviděl, ale dobře
vím, že je tam spousta šikovných hráčů.
Rozhodující také bude, v jakém složení
budou týmy hrát, jsou tam dovolené, pracovní povinnosti,
asi v plné zbroji nebudeme. Bude to takové derby, týmy jsou
kousek od sebe, kluci se znají. Očekávám důrazný, ale férový fotbal. Jestli budu hrát i já sám, to ještě nevím, vždy je
lepší se dívat jako trenér z lavičky, ale jsem i připravený
týmu pomoci na hřišti, když to bude nutné. Budeme hrát na
vítězství, začátek soutěže je důležitý a každý bod se počítá.“

FOTBALOVÉ VZPOMÍNKY: MILOSLAV KLEJNA
O historii i současnosti chotovinského fotbalu jsme si povídali s Miloslavem Klejnou.
Kolem místního fotbalu se motal odmalička, pomáhal stavět hřiště u kostela i poté
s jeho rekonstrukcí, léta vedl jako předseda TJ Sokol Chotoviny a je věrným fanouškem, který téměř nevynechá žádný zápas.
S fotbalem jste spjatý doslova odmala,
hrával jste také aktivně?
Taky jsem si to vyzkoušel, když jsem chodil
do školy, to bylo v padesátých letech, už se
hrával fotbal mezi obcemi a kluci mě s sebou vzali na žákovský zápas do Stádlce. Byl
jsem vysoký, tak mě poslali do brány. Co šlo
nahoru, to jsem měl, ale dolů už to bylo horší, prohráli jsme 3:7 a víckrát už mě nikdo
nepřemluvil. (smích)
Ale u fotbalu jste zůstal, co bylo dál?
Můj otec dělal předsedu tělovýchovné jednoty a když se začalo budovat hřiště u kostela, řekl mi, ať jdu taky pomáhat. Jako mladý kluk jsem pak běhal s nivelační tyčí a byl
takovým pomocníkem pro všechno: dojdi
pro tamto, podrž tohle a tak. Místo dnešního hřiště byl zarostlý svah s ostružinami
a byl jsem u toho, když pan Vrána s bagrem
a mnoho dalších nadšených lidí začalo stavět hřiště u kostela.
A pak jste byl hodně aktivní i při rekonstrukci hřiště v osmdesátých letech.
Je to tak?
Za předsedy fotbalového oddílu Ivana Křížky
se udělala velká rekonstrukce a já jako zedník jsem pomáhal betonovat tribunu a pak

taky s přístavbou klubovny. Dělala na tom
spousta kluků a poznal jsem velké množství
zapálených lidí, kteří bez ohledu na čas a
peníze odpracovali mnoho hodin, aby se
fotbalové prostředí v Chotovinách vylepšilo
a udělalo se něco pro další generace. Byla
to dřina, všechno ve volném čase, ale užili
jsme si kolem zápasů i brigád hodně legrace a příjemných zážitků. Byli jsme taková
fotbalová rodina, parta. Chodívali jsme i brigádně pracovat do Balkovy Lhoty a vydělané peníze šly do oddílu. Nebo jsme dělávali
maškarní plesy U Slunečků.
Dlouhá léta jste byl i předsedou TJ Sokol
Chotoviny. Bylo to náročné?
Vždycky je to zodpovědnost, ale sport v Chotovinách měl vždy dost skvělých a zapálených lidí. Fotbal a kuželky proslavily Chotoviny v celém jihočeském kraji i za jeho hranicemi. A je to dobře, že obec sport podporuje. V Chotovinách se kopalo vždycky
moc dobře, nejvýš se hrálo v krajském přeboru, ale vždycky tady byli šikovní hráči,
někteří se dokonce prosadili i ve vyšších
soutěžích. A fanoušci jsou dodnes hodně
aktivní, jezdí podporovat týmy a vždy se
vítězství pěkně oslaví. Vzpomínám i na pěkné
akce na hřišti, když přijeli internacionálové
Sparty, nebo když tady hrály žákovské týmy
Sparty a Slavie.
Dnes se hraje I. B třída a vy téměř
nevynecháte zápas. Stále vás to baví?
Je to pravda, to už musí být, abych vynechal
zápas, chodím fandit na domácí zápasy a

s partou jezdíme i na venkovní utkání. Sice
už se nejezdí autobusem, kde bývala lepší
atmosféra a harmonika. Ale 5-6 aut fanoušků jezdí podporovat tým i dnes a umíme
udělat taky pěknou kulisu. Stále mě to baví,
na hřišti se rozebere fotbal i věci ze života.
A na cizích hřištích poznáváme prostředí jinde, popovídáme s místními fanoušky a tak.
Jak se těšíte na novou sezonu?
Pauza už byla dlouhá, sledoval jsem fotbal
aspoň v televizi a držel palce Slavii. Naživo
je to ale lepší a těším se na zápasy chotovinského týmu. Přeji klukům, aby se jim dařilo
a fanouškům, aby viděli pěkné zápasy. A musím pochválit i správce Milana Hermu, že
hřiště vypadá moc dobře. Věřím, že v Chotovinách se bude hrát i dál dobrý fotbal, je
třeba stále pracovat s mládeží, abychom měli
dost šikovných fotbalistů i v budoucnu.
Dvoustránku připravil Dušan Mendel
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Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

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

3D NÁVRHY

KOUPELNY
OBKLADY
DLAŽBY

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor

tel.: 733 747 944 • www.latop.cz

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

