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CHOTOVINY LETOS SLAVÍ

Červen 2021

ZDARMA

755 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY

Naše obec slaví v letošní roce půlkulaté narozeniny. Je to 755 let
od první písemné zmínky, která pochází z 2. července 1266.
Ve sporu Hynka z Vlašimě a Racka z Tožic se připomíná svědek Bořislav z Chotovin a později roku 1318 i Řivín z Chotovin.
Obec a okolí ale bylo nejspíš osídleno daleko dříve.
O počátcích Chotovin toho moc
nevíme, hlavní problém je v absenci pramenů pro 12. a rané 13.
století. K dispozici je velmi málo
zpráv či archeologických nálezů,
a proto nelze poskládat příliš přesný obrázek. Oslovili jsme tedy Husitské muzeum v Táboře a zástupce ředitele pro vědeckou činnost,
vedoucí Historického oddělení, ku-
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rátor historických sbírek – historik
starších dějin PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. nám ochotně odpověděl.
První zmínka je z roku 1266. Ale
Chotoviny byly jistě osídleny daleko dříve. Dá se říci kdy?
Archeologický výzkum zachytil
stopy slovanského osídlení asi kolem r. 1000. Několik bronzových
šperků nazývaných odborně "záušnice" je obvykle datováno do
období 900-1100 n. l. a jsou považovány za důkaz přítomnosti raně
středověkého osídlení Slovany.
V roce 1266 – jak asi Chotoviny
vypadaly? Byla to jen tvrz? Nebo
více staveb kolem?
Patrně šlo o zemědělské osídlení v podobě několika venkovských dvorů soustředěných kolem
kostela. Zprávy hovoří o nedochované tvrzi a vsi u ní. Tvrz, o které
se zmiňují písemné prameny, stála uprostřed vsi Vlkančice. Ta splynula s Chotovinami až v 16. století. Žádné další údaje k předhistorii Chotovin nejsou známy, a to ani
k založení kostela Petra a Pavla.
Jak vypadal táborský region ve
zmiňovaném 13. století? Kolik
lidí zde žilo?
V raném středověku oblast severního Táborska osídlili především poddaní různých drobných
šlechticů. Počty obyvatel nejde vůbec stanovit. Údaje demografického charakteru nejsou k dispozici, patrně se ani žádné takové
nepořizovaly. Osídlení tvořily vesnice, někdy seskupené kolem kostelů či tvrzí. Až od vrcholného středověku zde vznikala právě jen ne-

Jedna z historických pohlednic Chotovin.
velká šlechtická sídla – tvrze. Doloženy jsou v Polánce, Liderovicích, ve Rzavém. Jejich majitelé
většinou sloužili vysokým feudálům nebo se věnovali hospodaření na vlastních pozemcích.
Mladší historii už lze vyčíst z dostupných pramenů. Vesnici Chotoviny i s dvorem dal roku 1345
král Jan Lucemburský za dluhy
pánům z Rožmberka a v jejich
držení zůstala až do 16. století.
V místech chotovinského zámku
stála tvrz, o níž se píše v roce
1407, kdy je připomínán spor majitele Peška. Tvrz měnila v průběhu dalších 200 let často majitele.
Až roku 1611 ji spolu s vesnicí
Vlkančice koupil Bohuslav Víta ze
Rzavého.
Z dalších významných držitelů
Chotovin nelze opomenout Vratislava z Mitrovic a zejména kardinála kašpara Migazziho, který
získal Chotoviny v roce 1768. Na
místě staré tvrze vybudoval Migazzi v letech 1770 až 1780 klasicistní zámek. Větších oprav se
dostalo i kostelu. V letech 1781 až
1786 byla přistavěna věž a původně gotický kostel byl přestavěn.
Roku 1806 koupil panství praž-

ský občan Jan Nádherný, později
povýšený do šlechtického stavu.
Baron Nádherný dal zámku novorenesanční podobu a jeho významným počinem bylo založení
zámeckého parku.
Škola vznikla v Chotovinách při
obsazení fary ke konci 17. století.
Zpočátku se učilo po chalupách,
později byla škola umístěna v domě čp. 3 u kostela. Se stavbou
jednopatrové školní budovy se
začalo roku 1809. Z význačných
staveb nelze opomenout stavbu
kostela Sboru církve československé husitské, která byla dokončena v roce 1924. V roce 1856
se začala stavět železniční dráha
z Prahy do Vídně a v roce 1871
projížděl Chotovinami první vlak.
„Půlkulatiny naší obce jsme si
původně chtěli připomenout formou nějaké výstavy, přednášky
nebo koncertu. Bohužel epidemiologická situace ohledně covidu
nás první polovinu roku velmi limitovala. Vláda již rozvolňuje opatření, přesto je těžké plánovat dopředu. V této chvíli se chystáme
na letní slavnosti a uvidíme, co se
podaří v následujících měsících,“
říká starosta Chotovin Zdeněk
Turek.
D. Mendel
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se obec Chotoviny
může pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 17,79 t. Na každého obyvatele tak v roce 2020 připadá 10,08 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku
pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům naší obce došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 212,30 tun. Stejné množství CO2 pohltí 82 smrků.
Nebylo nutné vytěžit 10 429,67 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1 a to 391 krát.
Došlo také k úspoře 107 365,07 kWh
energie. Asi stejné množství jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
107 366 krát.
Podařilo se recyklovat 10 233,02 kg železa. Toto množství recyklovaného železa
by bylo možné použít pro výrobu 420 ks

nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo
získat 361,18 kg mědi, což by postačilo
pro ražbu 64 211 mincí hodnoty 1 Euro,
nebo 446,18 kg hliníku, který by stačil na
výrobu 29 746 plechovek o objemu 0,33
litru.
Na těchto pár příkladech vidíte, jak zatěžujeme přírodu, pokud vysloužilé elektrospotřebiče odložíme kdekoliv jinde než
na sběrném dvoře.
Informace
společnosti
zpracovala H. Heřmánková.

Informace
pro zájemce
o kompostéry
– výzva k vyzvednutí –
Občané, kteří podali žádost
o přidělení kompostéru,
si jej mohou vyzvednout
na Obecním úřadě
v Chotovinách v těchto
dnech a hodinách:
Pondělí

14. 6. a 21. 6. 2021
8.00 – 16.30 hodin
Středa

16. 6. a 23. 6. 2021
8.00 – 16.30 hodin
Po tomto datu bude
nevyzvednutý kompostér
poskytnut dalším
zájemcům.
Poznámka:
před vydáním kompostéru
bude podepsána Smlouva
o výpůjčce a darování
mezi obcí Chotoviny
a žadatelem.
(Po 5-ti letech se stane
kompostér bezplatně
majetkem žadatele)
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STŘÍPKY Z OBCE

HLINICKÁ ULICE
ALEJ NA BASAMTKU
V Řevnově – v aleji směrem na Basamtku – probíhají postupně práce na úklidu větví a všech odpadů, které byly
do aleje navezeny. Alej velmi „prokoukla“. Žádám občany
Řevnova, aby čistotu aleje pohlídali. Děkuji.
V květnu jsme opravili západní stranu hřbitovní zdi, která
se již ve své horní části rozpadala.
Po dohodě se zhotovitelem začne I. etapa obnovy
vodovodu a kanalizace v ulici Lomená 7. června 2021.
Obyvatelé ulice Lomená dostali potřebné informace o
postupu prací na informační schůzce ve středu 2. června
2021. Na akci získala obec od Jihočeského kraje příslib
dotace ve výši 1 mil. 300 tis. Kč.
Práce na rekonstrukci kulturního domu budou zahájeny v plné míře až po chotovinské pouti.

ALEJ KŮSKOVEC

ALEJ V ŘEVNOVĚ K CHATÁM

ALEJ NA VYHLÍDCE

Začátkem června začne společnost EG. D, a. s. práce na
rekonstrukci vedení nízkého napětí v ulici Hlinická. Nadzemní vedení bude demontováno a nahrazeno vedením
podzemním. Současně s tím si obec zrekonstruuje veřejné osvětlení a vybuduje nový chodník od pošty k obecnímu úřadu.
Obec také obdržela příslib dotace na obnovu kanalizace v ulici Průběžná ve výši 250 tis. Kč. Dotace je z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Zahájení prací
je naplánováno na 1. srpen.
Termín chotovinské poutě je neděle 27. červen. Den před
tím – 26. června od 14.00 hodin projdeme křížovou cestu.
Účast přislíbil i páter Jan Kuník. Všichni jste srdečně zváni.
Chotovinské slavnosti se uskuteční 14. srpna.
Příští jednání ZO Chotoviny se uskuteční dne 17. června
od 19.00 hodin v sále kulturního domu.

ALEJ KŮSKOVEC

ALEJ K ŽÍLANI

STŘED OBCE

Na konci května jsme zkontrolovali stromy vysazené v naší obci v posledních několika letech. Stromům se daří,
vytváří příjemné životní prostředí… Budeme ve výsadbě pokračovat.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
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O MYSLIVOSTI
Před sedmdesáti lety, 10. dubna 1951, byl
v Chotovinách založen první myslivecký
spolek. S panem Josefem Krejčím,
současným předsedou Myliveckého spolku
Chotoviny, jsme hovořili spíše o přítomnosti a potažmo i budoucnosti myslivosti
nejen v Chotovinách.
Kolik má váš spolek aktuálně členů?
V současné době má náš spolek 23 členů.
To by bylo samo o sobě uspokojivé číslo,
ale trochu nás trápí věkový průměr naší
členské základny. To je číslo už méně radostné a pro budoucnost nevyznívá zcela
optimisticky. Proto vždy rádi vítáme mezi
sebe mladé adepty myslivosti.
V této souvislosti mne napadá, že jsem
před časem zaznamenal příjemné zprávy
o činnosti mysliveckého kroužku, který
jste vedli a jehož členové se rekrutovali
převážně z řad žáků naší školy. Jaká je
situace dnes?
Myslivecký kroužek bohužel v současnosti
nefunguje, protože nejsme schopni dodržet nařízení o přítomnosti pedagogického
pracovníka na akcích s dětmi. Je to velká
škoda, protože mezi dětmi byl a je o práci v
kroužku opravdu zájem. Samozřejmě víme,
že ne zdaleka z každého člena kroužku bude
v budoucnosti myslivec. Ale už jenom to, že
v dětech probouzíme zájem o přírodu, má
velký význam, a věříme, že až dospějí, nebude jim lhostejné, jak s přírodními systémy,
které jsou velmi křehké, nakládáme. A tak
bychom si moc přáli, aby bylo možné činnost kroužku obnovit.

Zmínil jsi vaši členskou základnu.
Jsou stále všichni aktivní?
Ano, musím říci, že se všichni členové dle
svých možností zapojují do činnosti spolku
a snaží se dělat pro náš společný zájem
maximum. Ale legislativní změny, které se
na nás (samozřejmě nejen v myslivosti) valí
ze všech stran, začínají být právě především
pro starší ročníky komplikací a překážkou.
Jako příklad mohu uvést třeba nařízení o
elektronické evidenci odlovu, jejíž testování
probíhá a která má být zahájena na začátku
příštího roku. Obecně pak tlaky „shora“, navrhovaná legislativa a také postoje určité
části veřejnosti našemu koníčku příliš nepřejí. Myslivost je v současné době v jakési
podivné pozici „otloukánka“ a máme o její
budoucnost trochu obavy.
Jak se na vaší činnosti podepsala panpandemická situace?
Asi jako na většině lidí a potažmo i organizací. Nemohli jsme pořádat společné akce
ať už lovy nebo schůzování. Lov byl možný
pouze individuální. Setkávání přátel v jakékoliv podobě vám ani ve spolkové činnosti
nic nenahradí.
Co vás čeká v nejbližší době?
Blíží se důležitá akce, a to obnova nájemních smluv na honební pozemky. Svoji činnost provozujeme na cirka 1370 hektarech
honitby a rostoucí ceny nájmů nás čím dál
více finančně zatěžují. Mnoho lidí se domnívá, že myslivost je pouze procházka po lese
se zbraní v ruce a nic nás to vlastně nestojí.
Ale náš koníček není vůbec laciná záležitost
a mnohé zájemce to také odradí. Skalní příznivci a pravověrní myslivci naštěstí však
stále jsou.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
– Sbor dobrovolných hasičů Chotoviny

srdečně zve všechny občany
na

HASIČSKOU
ZÁBAVU,
která se bude konat za podpory
Obecního úřadu Chotoviny

dne

17. 7. 2021

od 19 hodin na hřišti
TJ SOKOL v Chotovinách
K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina Františka Vaňka.
Čeká Vás příjemná zábava, občerstvení zajištěno.
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Současný, mírně řečeno,
neutěšený stav krajiny a životního prostředí má mnoho negativních dopadů na přírodu
a její obyvatele a potažmo
samozřejmě i na lidi. Je
nabíledni, že drobná zvěř
(zajíc, bažant,
koroptev …)
nemá mnoho šancí na
přežití. Jak se tato
neblahá skutečnost podepsala na vaší
činnosti? Jaké druhy zvěře se v honitbě
nejvíce vyskytují?
Bohužel je pravdou, že drobná zvěř se stává popelkou naší přírody a nelze s ní již
smysluplně myslivecky hospodařit. Stále se
však nevzdáváme a přikrmováním a možnou ochranou pomáháme drobné zvěři přežívat. Zatím se stále, a možná i čím dál více,
daří zvěři srnčí, černé (divoká prasata) a v
poslední době i zvěři dančí, která se dříve
v naší honitbě a okolí ve volnosti nevyskytovala. U těchto druhů zvěře dále probíhá
regulace počtu a zdravotní výběr odstřelem, a to podle přísných regulí.
Květen a červen jsou v přírodě měsíci
ve znamení mláďat. Má to pro vás nějaký
zvláštní význam?
Určitě! Právě teď, v období kosení pícnin,
spolupracujeme se zemědělci a snažíme se
před smrtící sekačkou zachránit co nejvíce
srnčat a další zvěře. Bohužel ne se všemi
zemědělci nacházíme společnou řeč, ale to
jsou spíše výjimky. Porosty je nutné před
jejich sečením projít, zvěř z nich vyhnat a
mláďata odnést do bezpečí. Ale pozor, nemůžete např. srnče jen tak vzít a odnést!
Důležité jsou rukavice a k tomu je vhodné
ještě mládě odnést v trsu trávy, aby jeho
matka na něm necítila lidský pach. Neocenitelným pomocníkem při této práci je dobře
vycvičený lovecký pes, který vám mládě
najde a „ukáže“, ale nesmí se k němu příliš
přiblížit právě kvůli pachu. Ochrana přírody,
zvěře a jejích mláďat je naším hlavním posláním. Nechodíme do honitby jenom tak
na procházku anebo primárně lovit. Myslivec by měl mít dokonalý přehled o tom, co
se v jeho revíru nachází a děje. Provozování
myslivosti je celý komplex činností včetně
zimního přikrmování zvěře
a podávání medikamentů
např. k omezení výskytu
parazitů. Byli bychom velmi
rádi, kdybychom byli vnímáni
více kladně a cítili podporu
ze strany také státních orgánů.
Věřím, že pro to většina
z nás dělá maximum.
Děkuji a přeji
do budoucna
jen to nejlepší.
Jaroslav Beneš

6/2021

LISTY CHOTOVINSKA

NOVÉ KNIHY
Pro dospělé
Anders De la Motte: Jarní oběť
Nový psychothriller z pera Anderse de la Motte, stálice na nebi
hvězdných švédských autorů. Valpružina noc, rok 1986. Magické
oslavy nástupu jara v lesích kolem zámku Bokelund v jižním
cípu Švédska vydaly svou oběť šestnáctiletou Elitu Svartovou,
zabitou rituálním způsobem. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze
stopy. Třiatřicet let poté se do
téhož zámku nastěhuje doktorka
Thea Lindová. Fascinována dávnou tragédií i místními legendami o divokém lesním muži postupně odhaluje až příliš podob-

ností mezi vlastní bouřlivou minulostí a Elitiným životem. Pravda o její smrti nevyšla nikdy najevo. A jaro 1986 se s jednou
mrtvolou nespokojí.
Ruth Kvarnström-Jones: Pekárna s vůní skořice – Moderní příběh Romea a Julie v kulisách
půvabného švédského městečka. Lovisa Lindegrenová žije v
Londýně svůj sen – dokud během jediného týdne nepřijde o
práci i o snoubence. Zcela na
dně se vrací do rodného Švédska, do malebného městečka
Halleholm, kde zdědila po svých
prarodičích bývalé pekařství na
náměstí. Protože v Londýně nas-

bírala zkušenosti coby pekařka,
rozhodne se, že se pokusí rodinný podnik znovu otevřít. Její
nadšení ovšem netrvá dlouho.
Kromě domu totiž Lovisa zdědila i hořké nepřátelství mezi
dvěma větvemi rodiny, Lindegrenovými a Halleholmovými.
Místní magnát Reuben Halleholm ji nejen od dětství nenávidí, ale teď se ji pomocí intrik
snaží přimět, aby v podnikání
neuspěla a dům mu prodala.
Zvládne Lovisa i tak pokračovat
v rodinné tradici? A jak se
rozhodne ve své nejtěžší volbě:
může někoho se jménem Halleholm vpustit do svého srdce,
nebo má zůstat věrná odkazu
milované babičky, které kdysi
Halleholmovi nesmírně ublížili?
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Pro děti a mládež
Tomáš Chlud: Odvaha je volba
– 7+1 komiksových příběhů podle scénáře Marka Steiningera
inspirovaných skautskou historií a nakreslených sedmi ilustrátory (Š. Jislová, K. Čupová.
T. Chlud, E. Bartošová, V. Velický,
J. Gruml, T. Vovsík a V. Strejček).
Sedm komiksových povídek, sedm
přelomových událostí českých
moderních dějin a sedm hrdinů.
Jsou to obyčejní lidé. Mají ale
jedno společné: Jsou to skautky a skauti, kteří v těžké životní
zkoušce prokážou neobyčejnou
odvahu. Od počátků českého skautingu přes zakládání prvních dívčích oddílů, vypjaté okamžiky za
nacistické okupace či komunistickou perzekuci až po dnešek:
to vše v sedmi komiksech. Parta kamarádů zakládá ještě za Rakouska-Uherska v maličké obci
první skautský oddíl a naráží na
nedůvěru spoluobčanů. Zdenka
se přidá ke skautům v době, kdy
se od žen očekává jen péče o
rodinu a domácnost, ale rozhodně ne svobodná mysl a vlastní
názor. Jak se zachová třináctiletý Marek, když se jeho vedoucí postaví na stranu nacistů?
Podvolí se Jakub komunistickému režimu - co je v sázce? Čtěte
a zjistěte, co obnáší hrdinství a
jakou má cenu. Objevte odvahu
ve vlastním srdci.

Společenské hry

DĚTI Z CARCASSONNE
Dětská varianta
světoznámé hry
Carcassonne.
Jedenkrát za rok
se pořádá slavnost, při které ze
všech ohrad vypustí krávy, ovce a slepice.
Děti z Carcassonne se pak celý
den baví tím, že zvířata zahánějí zpátky do ohrad. Běhají po
cestách a loukách v okolí hradu
proto, aby všechna zvířata byla
zpátky doma před setměním. Celosvětově proslavenou hru Carcassonne si nyní mohou zahrát
děti již od čtyř let. Zábavu u této
hry si mohou společně užít děti
i dospělí. Ve hře není žádné bodování, zvítězí ten hráč, kterému
se jako prvnímu podaří umístit
všechny své děti do krásné krajiny v okolí hradu.
Pavlína Hrstková Jordáková

Dominantou Chotovin je . . .
(dokončení v tajence).
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Začátek a konec května
se ve škole nesl v naprosto
odlišném duchu. Zatímco v první polovině
měsíce byla škola stále ještě poloprázdná
a ve školních lavicích se po týdnech střídali
pouze žáci I. stupně, na konci května už opět
škola praskala ve švech. Ani roušky s respirátory neztlumily smích a hlahol dětí, který
nám už tak dlouho chyběl.
A jak velký návrat proběhl? Děti, které se
během distanční výuky snažily a pracovaly,
zaslouženě sklízí sladké plody své práce v
podobě jedniček a pochval. Ti, kteří svou
práci občas šidili nebo tu a tam úkoly nevypracovávali zcela sami, se teď musí trochu
víc otáčet, v lavicích už za ně nikdo nic neudělá. Převládá však společná radost, že se
vše vrací k normálu, jen to ranní vstávání
prý holkám a klukům nevyhovuje, našli si
totiž zalíbení v tom, že doma mohli vyučování po celé dopoledne strávit v pyžamu.
Hned po návratu do škol čekala naše
deváťáky první opravdová zkouška. Na za-
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čátku měsíce skládali přijímací zkoušky na
střední školy. Většina z nich už má nyní jasno, kam se jejich kroky budou od září ubírat
a my jim přejeme jen úspěch a štěstí. Budou
ho potřebovat.
Deváťáci sice odejdou, ale my už nyní víme, že místo nich nastoupí do školy od září
čtyřiadvacet nových tváří, na naše budoucí
prvňáčky se už teď moc těšíme. Věřme, že
jejich školní léta budou mnohem klidnější
a v tradičnější podobě, než tomu bylo v loňském a především letošním školním roce.
Od června by měla být podoba vyučování
jako před pandemií. Jediný zákaz, který zatím trvá, je zákaz zpěvu. Zůstává nám povinnost nosit respirátory nebo roušky a pondělnímu testování se do konce školního roku
jistě nevyhneme.
Co dodat? Čeká nás poslední měsíc školního roku. Kromě tradičního finišování, uzavírání známek, společného fotografování,
exkurzí a výletů, letos premiérově připravujeme letní kemp. Na dva srpnové týdny

A ve školní družině?
Ve školní družině v květnu pokračovaly projektové dny Řemesla a povolání. Tentokrát děti
mezi sebou přivítaly šéfredaktora sportu na Nově Dušana Mendela, který jim poutavě vyprávěl, co obnáší práce novináře a seznámil je s televizní technikou. Děti se také mohly na
chvilku stát reportérem sportovního utkání, dokonce moderovaly televizní i sportovní noviny.
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chystáme pro děti z I. stupně interaktivní
příměstský tábor nazvaný Cesta křížem krážem s Leonardem, kde se děti budou seznamovat s osobností Leonarda da Vinciho
prostřednictvím pohádek, her a různých vzdělávacích, sportovních a rukodělných aktivit.
Cílem projektu je pomoci dětem rozšířit si
obzory, vnímat přírodu a rozvíjet kreativitu.
Přiblížením se k některým z Leonardových
povolání se pokusíme dětem ukázat jejich
vlastní velké možnosti a pokusíme se prohloubit jim zájem o podstatu vzdělávání. Součástí kempu budou pěší výlety a exkurze.
Červen uteče jako voda a děti se rozutečou na zasloužené prázdniny. Ano, zasloužené. Nikdo z nás dospělých nikdy ve škole
neprožil to, co generace dnešních školáků.
Nezkracujme jim proto prázdniny nějakým
bláhovým doučováním, ale přejme jim
spoustu krásných zážitků, radosti a pohody. A to samé přeji samozřejmě také všem
rodičům a učitelům, kteří distanční výukou
museli projít také. Krásné léto nám všem!
Martina Sochůrková

POZVÁNKA

Tvoření s korálky je ve školní družině
oblíbená aktivita. V letošním roce nás
přepadlo úplné korálkové šílenství.
Ranní družina se často proměnila v tvořivou dílnu, ve které vznikla z korálků
rozkvetlá louka plná květin a hmyzu,
malá zoo, ale i pekárna plná dobrot.
Děvčata ze 4. a 5. třídy nakreslila
obrázky, na které jsme umístili korálkové miniatury vytvořené v družině.
Prohlédnout si je můžete v knihovně,
kde byla 3. června minivýstava našich
hotových dílek zahájena.
Všechny vás srdečně zveme.
Yvona Kaňová

V červnu děti čeká v rámci projektových dnů návštěva učitele hudby Roberta Šmída, jehož
oborem jsou klávesy a flétna. Poslední projektový den bude zaměřen na hasiče. Díky Petru
Lukešovi si děti budou moci prohlédnout hasičské auto a dozví se mimo jiné i to, jaký je
rozdíl mezi profesionálním a dobrovolným hasičem.
vychovatelé ŠD
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Květen v mateřské škole
V měsíci květnu jsme netrpělivě čekali, zda vládní opatření o uzavření mateřských škol budou v Jihočeském kraji zrušena a sejdeme
se ve školce v plném počtu. To se nám splnilo v pondělí 10. května,
kdy se po téměř dvou a půl měsíční přestávce opět otevřela školka
pro všechny děti. Předtím mohli školku navštěvovat pouze předškoláci, kteří se museli testovat antigenními testy.
Bylo vidět, že dětem chyběl každodenní kontakt se svými vrstevníky. V jejich očích jiskřila radost ze společné hry a setkání s kamarády. Školka se tak vrátila do každodenního běžného provozu.
Testování dětí již skončilo, ale stále platí zpřísněná hygienická opatření, která musíme dodržovat.
Děti využily zájmových aktivit a začaly opět navštěvovat kroužek
šikovných rukou, angličtiny a keramiky.
Ve všech třídách paní učitelky v rámci integrovaných bloků volily témata, která se zaměřovala na seznamování s jarní přírodou,
květinami a hmyzem. Nechyběly ani pravidelné vycházky do okolí
MŠ a pozorování přírody. V rámci projektu „Kniha je můj kamarád“
si děti ze třídy Broučků přinesly do MŠ své oblíbené knihy, ze kterých si udělaly ve třídě výstavku. Tento projekt byl plánován již na
měsíc březen, ale z důvodu uzavření školky se uskutečnil až nyní.
Do výchovně vzdělávací práce jsme tak zařadili čtení úryvků z knih,
výrobu záložek do knih, poznávání pohádek podle obrázků, pohádkové hádanky a hry na básníky.
Pro budoucí malé školáčky byl vyhlášen zápis do mateřské školy,

který v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhl v období od 3. května do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole. Obdrželi jsme 28 žádostí k předškolnímu vzdělávání. Vážíme si zájmu, který rodiče o naši školku
projevili.
Před námi je poslední měsíc školního roku, ve kterém nás čekají
některé tradiční akce jako je Den dětí, Rozloučení s předškoláky a
Hledání pokladu. Věříme, že se na ně děti už těší a odnesou si z nich
spoustu hezkých zážitků.
Dana Strejcová, Lenka Veselá

Přátelská zahrada pro veřejnost
Přátelská neboli farní zahrada se nachází v těsné blízkosti Základní školy v Chotovinách a je možné do ní vejít buď
kovovou brankou od Mateřské školy anebo vraty z Lipové
ulice. Příchozím se naskytne nádherný uzavřený prostor s
ovocnými stromy, travnatým hřištěm, posezením a grilem.
Pobýt je možné denně od 8.00 do 20.00, pokud by někdo
chtěl déle, pak po domluvě se správcem.
V době sezóny je možnost natrhat si třešně, švestky či
jablka, pokud by chtěl někdo posbírat spadaná jablka, tak v
rohu zahrady jsou dva kompostéry. Rošt ke grilu je možné
zapůjčit u správce zahrady. Prosíme jen o dodržování pořádku.
Děkujeme farnímu úřadu Chotoviny za možnost využívání
zahrady, OÚ Chotoviny za sekání a další údržbu a ZŠ Chotoviny za pravidelné hrabání listí. Věříme, že Přátelská zahrada
bude dělat čest svému názvu a lidé ji budou rádi navštěvovat.
Jana Dvořáková (učitelka MŠ)
Vojtěch Nádvorník (správce zahrady, tel. 724 011 936)
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V červnu chladno, bída snadno PRODÁM
Všimli jste si, že lidové
Červen bývá bohatý na lo 3000 stupňů Celsia a vypranostiky do nejkrásnějších
měsíců nastrčí nějaká strašidla? Podle nich měl máj
propršet jen proto, aby byl
v stodole ráj, a teď v červnu
hned na začátku zase Medard s hrozbou čtyřicetidenního deště. Ale nezoufejme!
Ještě jsou světci, ke kterým
se v červnu váže pěkné počasí a pohoda.
Například takový sv. Vít
(15. 6.). Mimochodem to je
jméno, které ve světě i u nás
po staletí patří k velice oblíbeným a navíc tento světec
je naším zemským patronem.
Jedna z pranostik doporučuje na sv. Víta sázet zelí, protože „pěkně bělí”, zato „sít na
Víta – škoda žita!”. Na sv. Víta
„se na jedné straně tmí a na
druhé svítá” a „hlava ještě
nedolehla a u paty již svítá”.
Ještě lepší je ale sv. Jan
(24. 6.), protože „otvírá se létu brána” a kolem jeho svátku „není žádná noc”. Zato
sv. Ivan (25. 6.) bývá plačtivý. To Petr a Pavel (29. 6.)
jsou jiní kabrňáci! „Chodí s
nůší – houby suší” a je-li ten
den jasno „bude úrodný rok”.

bouřky. Zejména „o sv. Barnabáši (11. 6.) bouřky často
straší”, ale „červnová bouřka
má krátké trvání” a „zvedá se
po ní obilí”.
Dříve se lidé bouřek báli a
blesku dávali různé názvy, jako meč přírody, posel nebe
apod. Babičky už při prvním
zahřmění rozsvěcovaly svíčku – hromničku, která měla
stavení ochránit před úderem blesku. Moderní technika, zejména pak bleskosvody, nebezpečí bouřek snížila,
ale – jak se říká – čert nikdy
nespí.
Vědci spočítali, že na zeměkouli je denně asi 44000 bouřek. Blýskání je za jasné noci
vidět až sto kilometrů a hrom
je slyšet na vzdálenost asi 25
km, v noci pak kolem 40 km.
Snad vás bude zajímat, že
každou vteřinu udeří do zemského povrchu asi sto blesků.
Blesk trvá jen krátce, většinou zlomek vteřiny, má většinou průměr pět centimetrů
a jeho délka bývá rozdílná –
10 až 40 km. Při záblesku se
vzduch zahřeje na teplotu oko-

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Pavla Petráňková, Červené Záhoří
Jiřina Szekelyová, Jeníčkova Lhota
65 let Jan Bouška, Chotoviny
70 let Pavel Krejčí, Červené Záhoří
75 let Vladimír Zeman, Chotoviny
80 let Jaroslava Janů, Červené Záhoří
Marie Neudörflová, Chotoviny
85 let Ladislav Neudörfl, Chotoviny
Marie Filipová, Chotoviny
94 let Marie Kroužková, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

tvoří se napětí okolo 125 milionů voltů. Vzdálenost bouřky od místa našeho pobytu
snadno zjistíme, když počet
vteřin od záblesku do zahřmění dělíme třemi. Výsledkem
je vzdálenost bouřky v kilometrech.
„Meč přírody” dává i bere.
Jeho veledůležitým posláním je, že pomáhá vytvářet
určité sloučeniny dusíku, naprosto nezbytné pro růst
rostlin. Kladné účinky blesků
bezpečně poznáme po bouřce při prvním nadechnutí, protože pročistila vzduch a vytvořila více ozonu. Blesk však
také zabíjí a ničí. Nebezpečí
úderu blesku hrozí zejména
vyšším stromům, rostoucím
osaměle. Blesk nejčastěji zasahuje listnáče než jehličnany. Také stromy s hladkou kůrou jsou pro blesk dobrým
vodičem. Nejčastěji uhodí do
topolů, ale i dubů, naopak
prý není znám případ, že by
uhodilo do meruňky.
Naprostým nesmyslem je,

Magnetický

ELIPTICAL
MASTER
HM 6023

(málo používaný)

CENA DOHODOU
KONTAKT:

604 915 833
že gumová podešev nebo i
holinky chrání člověka před
úderem blesku a stejně falešné je domnívat se, že člověk, který skočí do vody, je
před bleskem chráněn.
Proto pozor na červnové
bouřky! A když už náhodou
do vás uhodí blesk, berte to
z té lepší stránky. Vzpomeňte
na velkou životní pravdu, že
do těch (stromů), kteří nějak
přečnívají nad ostatní, bije
hrom nejraději. J. Wimmer

PRAHA s.r.o.

CHOTOVINY

přijme nové zaměstnance
na pozici

míchač a skladník surovin.
Nástup možný ihned.
Kontakt: nada@vafo.cz

Noví občánci
Nicol Slípková
Červené Záhoří

Tereza Šťastná
Červené Záhoří
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PETR LUKEŠ: HASIČI V CHOTOVINÁCH FUNGUJÍ VELMI DOBŘE
V pravidelném rozhovoru měsíce jsme tentokrát oslovili velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chotoviny.
Petr Lukeš se ochotně rozpovídal o svém týmu, zásazích, co
se povedlo i co jednotku trápí.
A je vidět, že hasit oheň už
dávno není hlavní náplní práce
JSDH Chotoviny.
Petře, kdo vlastně tvoří
Jednotku SDH obce Chotoviny?
Před lety měly obce ze zákona
povinnost zřídit tuto jednotku a
tak se jednoduše složila z aktivních lidí ze Sboru dobrovolných
hasičů té které obce. U nás byla
ale situace jiná, je to trochu rarita, kterou jinde nenajdete. U nás
jsme poskládaní ze všech SDH
z obce i okolí – jsou tu hasiči
z Chotovin, Červeného Záhoří,
Beranovy Lhoty, Moravče, historicky i z dalších SDH jako Jeníčkova Lhota, Řevnov a tak dále.
A dnes máme v týmu i hasiče,
kteří nejsou v žádné SDH a jsou
aktivní jen v JSDH obce Chotoviny.
Kolik má jednotka hasičů?
Momentálně je nás 22 a dá se
říct, že počet lidí spíš přibývá.
To jsem rád, protože někteří starší členové dosluhují, někteří jsou
v týdnu mimo obec a potřebujeme alespoň tak 10 lidí, kteří
jsou neustále v dosahu. Když se
třeba něco stane v týdnu dopoledne, abychom byli stále akceschopní.
Jaké je vaše vybavení?
Máme k dispozici dvě vozidla,
dopravní vůz Iveco a cisternu
na vodu Liaz Karosa. Ta je stará
33 let, podali jsme žádost o dotaci a věříme, že ji časem vyměníme za novou. Máme k dispozici motorové pily, plovoucí čerpadla, motorový rozbrus a další
nástroje. Také máme dýchací přístroje a vyprošťovací zařízení na
dopravní nehody.
Hlavní je cisterna pro 6 lidí, naše jednotka má předurčenost
k výjezdům k dopravním nehodám. V okrese jsou takové jednotky jenom tři, Mladá Vožice
a Bechyně, hlavně kvůli jejich poloze ve vzdálených částech okresu Tábor. A nás oslovili zejména
kvůli zásahům na dálnici D3. Dopravní vozidlo Iveco je pro 9 lidí,
umožňuje nám vozit lidi, kteří se
třeba při delším zásahu potřebují vystřídat a podobně.

Jak často se mimo výjezdy
scházíte?
Teď byla situace kvůli covidu hodně obtížná, bylo nám doporučeno se nescházet vůbec, abychom se nenakazili. Jinak se potkáváme každé pondělí, probíhají školení, prohlížíme a kontrolujeme techniku. A pak probíhají
různá nadstavbová školení u profesionálů v Táboře. Teď jsou ale
školení stále pozastavená a čekáme na otevření, potřebujeme
hlavně proškolit strojníky a nositele dýchací techniky.

Co se děje potom?
Rychle se převlékneme a voláme na operační středisko, buď
vysílačkou nebo telefonem a čekáme na detaily. A dozvíme se,
jestli je to třeba dopravní nehoda s vyproštěním nebo jaký typ
požáru a podobně. Nebo že máme vzít i dopravní vůz. Na tablet
dostaneme souřadnice, což je
občas hádanka. Třeba řidič jede
po dálnici, vidí kouř a z auta,
volá hasiče, ale mezitím už ujede třeba kilometr dva. A navigace pak zaměří jeho polohu,
nebo nejbližší vysílač, což ale

Jak vlastně probíhá takový
zásah?
Máme svolávací systém, když
něco nastane, všichni členové
jednotky dostanou z operačního střediska v Českých Budějovicích automatický hovor o poplachu. Zároveň přijde sms, která obsahuje základní informace,
co a kde se stalo. Kdo může,
okamžitě zamíří na naši základnu na obecním úřadě. Prvních
6 lidí vyrazí s cisternou, zbytek
případně čeká na další pokyny.
Pravomoc velitele je rozhodovat o tom, kdo pojede, ale většinou je to tak, že kdo dřív přijde, ten musí vyrazit, není čas na
nic čekat. Nejpozději do 10 minut musíme vyjet, to je povinnost. V případě, že to nestihneme, musíme to hned nahlásit na
krajské středisko, může se stát,
že třeba nenastartujeme auto nebo se nesejdeme.
Už se to někdy stalo?
No naštěstí se nám to ještě
nikdy nestalo. Loni jsme měli
52 výjezdů a z toho 42x jsme
byli na místě první.

může být benzinka nad Moravčí, přitom nehoda se stala u Stoklasné Lhoty. Velitel už v autě
uděluje pokyny a další pak na
místě. Anebo už jsou tam profesionálové a tak se s jejich velitelem domluví, s čím máme
pomoci.
Loni jste měli 52 výjezdů.
To je nějak moc, ne?
Jojo, zrovna loni to byl rekord.
Obvykle máme tak 30, možná
40 výjezdů. Loni to hodně udělala vichřice. 28 výjezdů byla
technická pomoc, to je právě
řezání vyvrácených stromů na
silnici nebo čerpání vody ze zatopených sklepů. Klasických požárů bylo 14.
Měli jste v posledních letech
nějaké extrémní výjezdy?
Hodně náročné bylo hašení požáru v Brisku, hořela galvanovna, nějaké kyseliny, byl to 3. stupeň ze 4. Dodávali jsme tam
vodu, byl to fakt mazec. V Sudoměřích se čelně srazila auta,
vytyčovali jsme místo pro přistání vrtulníku a další věci kolem. Náročná byla i loňská vichřice, strávili jsme odklízením

padlých stromů spoustu hodin,
třeba do půlnoci jsme zprůjezdnili silnici a ráno se šlo znovu.
Věnujete se všemu dobrovolně. Jaký je zájem o nové členy?
Naštěstí se nám stále hlásí většinou mladí kluci, kteří chtějí pomáhat. Před časem jsme dělali
nábor a přihlásili se noví členové. A už volají i další. Teď nejsou
otevřená školení, takže musíme
chvíli počkat. Ale probíhají alespoň cvičení, nedávno nám Tábor ušil na míru námětové cvičení na Všechově. Dopravní nehoda cisterny, do které narazí
auto. Zranění, únik kyseliny…
Chtějí, abychom viděli, co všechno se může stát, co musíme v
takových případech dělat, jak může ovlivnit situaci směr větru,
musíme znát tabulky kapalin na
cisternách… je toho dost, ale
profesionálové nás chválí.
Jak jsi se vlastně k hasičům
dostal?
Zlákal mě můj velký kamarád
mladý Pepa Hrstka a řekl jsem
si, proč ne. Začalo mě to bavit,
jsem členem SDH v Červeném
Záhoří, kde nám to, myslím, funguje velmi dobře. Scházíme se
každý měsíc na výborové schůzi, plánují se akce, sečení hřbitova, pálení čarodějnic, snažíme
se zapojovat děti a děláme pro
ně tréninky. Jezdíme na soutěže
a jsme dobrá parta.
Máš vůbec čas ještě na jiné
koníčky?
Táta je pilot a odmalička jsem
měl sen létat taky. Dlouho se to
nedařilo, ale naštěstí jsem to do
35 let stihl. Zkušení piloti totiž
říkají, že pokud se nenaučíte létat do 35, pak už to nejde, čím
je člověk starší, už má strach,
předsudky a tak. Sen se mi splnil a hodně mě to baví. Létám
většinou po jižních Čechách, ale
loni jsem byl dokonce letadlem
2x až na Slovensku, to byla paráda.
D. Mendel
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
FOTBAL POMALU ZASE OŽÍVÁ, TÝMY ZAČALY TRÉNOVAT
Fotbal v Chotovinách se po pandemii pomalu vrací do
normálu. Po rozvolnění vládních opatření začaly téměř
všechny týmy zase trénovat a chystají se i přátelské zápasy.
Trenéři věří, že v srpnu sezona znovu odstartuje a už nebude
nutné ji přerušovat jako loni. děl,“ konstatuje trenér Čestmír
Nejaktivnější je určitě první Křížka.
Pro tým plánuje i přátelské zámužský tým, trenér Čestmír Křížka
se snaží s týmem trénovat celé pasy, už teď v sobotu jede áčko
jaro. Podle vládních opatření do Maršovic, hrát se bude od
nejprve pouze ve dvou hráčích 17 hodin. V červnu by měl tým
a postupně mohl počet svěřen- absolvovat turnaj v Olbramoviců na tréninku násobit. „Trénu- cích, další zápasy jsou v jednájeme dvakrát týdně, kluci docela ní. V létě pak proběhne tradiční
chodí, třeba Radim Kubela ještě Memoriál Petra Pekárka. Áčko
nevynechal jediný trénink. Teď bude trénovat do konce června,
pak ho čeká dva týdny pauza a
by měl z Ukrajiny přijet i Saša
Logojda, bohužel jsou i tací, kte- po ní startuje příprava na novou
ré jsem ještě na tréninku nevi- sezonu.

Kouč Křížka má na starosti
i starší žáky, spolu s trenérem
mladších žáků Lukášem Plachým
se scházejí také dvakrát v týdnu.
Přípravu několikrát narušilo mizerné počasí, jinak se žáci snaží
dohnat, co nedobrovolně zameškali. Oddíl počítá se založením
dorostu, kam by právě šikovní
starší žáci mohli od léta přejít.
Po rozvolnění se pustili do tréninků i přípravky. Tu starší vede
Michal Malenický a Marian Vylít.
Tým chodí na hřiště dvakrát týdně. „Téměř po roce to byl návrat
hodně rozpačitý, klukům chyběla fyzička, takže tradiční běhání
kopečků, žebřík a další cvičení,
to bylo něco. Naopak mě mile
překvapilo, že s míčem to vůbec

nebylo špatné, přece jen děti kopaly doma na zahradách a techniku tolik nezapomněly,“ říká
trenér Malenický.
Teď už se vše vrátilo k normálu, tým nabral fyzičku a chystá
se na sérii přátelských zápasů.
Starší přípravka přivítala i nové
hráče. „Dobře se jeví malý Friedrich, geny po tátovi asi nezapře. Má super fyzičku a s míčem
si taky rozumí. Trénovat chceme do začátku prázdnin, pak dáme krátkou pauzu a jako tradičně chystáme letní soustředění
na hřišti,“ prozrazuje plány kouč
Malenický.

I pro trenéry byl návrat velkou
změnou, vše zase skloubit s pracovními povinnostmi je náročné. Ale srdcaři Malenický a Vylít
už si zase trénování užívají.
Mladší přípravku vedou Jiří
Mareš a Josef Vycpálek, i menší kluci už začali trénovat. Na
hřišti se scházejí dvakrát týdně
a trenéři také organizují přátelské zápasy. Minipřípravka s trenérem Janem Turkem zatím ještě netrénuje.
D. Mendel

