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I nadále trvá nařízení Ministerstva zdravotnictví
České republiky, které zakazuje
osobní přítomnost žáků ve školách. V rámci rozvolnění přijatých opatření však z tohoto zákazu byli vyjmuti žáci 9. tříd, kteří
se v rámci přípravy na přijímací
zkoušky na střední školy mohli
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vrátit do lavic k dobrovolným
konzultacím. Naši deváťáci tuto
nabídku využili, a tak od 12. května probíhají každé úterý a čtvrtek dvouhodinové bloky, kde dvě
skupiny deváťáků pilně trénují
a procvičují učivo. V češtině jim
je nenahraditelnou oporou Mgr.
Miroslava Honzová, přípravné
testy z matematiky skvěle zvládají díky pomoci Mgr. Pavla
Koláře, středoškolského učitele
matematiky, který u nás působí
od září jako učitel fyziky. Zejména morální oporou je dětem
jejich třídní, Mgr. Jana Němečková, která dohlíží na organizaci
výuky obou skupin, neboť nic ve
škole nemůže nyní probíhat tak,
jak jsme byli doposud zvyklí.
Zatímco deváťáci si už pomalu
zvykli na nová pravidla ve škole,
všudypřítomnou dezinfekci, roušky a přísná hygienická opatření,
postupně jsme se začali připravovat na návrat dětí z I. stupně.
Úkol to nebyl zrovna lehký, ale
na rozdíl od jiných škol se nám
podařilo 25. května školu pro děti
z 1. až 5. třídy otevřít, přičemž
dopolední dobrovolné vzdělávání zajišťují pouze učitelé. Do
školy se vrátilo 66% dětí, některé třídy jsme museli rozdělit
na skupiny. Abychom mohli dostát všem nařízeným bezpečnostním a hygienickým pravidlům, vyučování nezačíná jednotlivým skupinám ve stejný čas,
učitelky si své svěřence vyzvedávají před školou postupně od
7.50 do 8.15 hodin, přestávky
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ZDARMA

Také děti v mateřské škole se dočkaly otevření
či odchod na oběd také nepro- účastnit.
probíhají současně. Dopolední
Školní družina je z nařízení
vzdělávání ve školách je totož- MŠMT omezena pouze na odponé se stále probíhající distanční lední provoz. Tolik potřebná ranní
výukou pouze s tím rozdílem, že družina je zakázána. V současné
ve škole jednotlivé úkoly plní dě- době využívá družinu pouze třeti pod dohledem učitelů a doma tina přihlášených dětí k výuce,
s pomocí rodičů.
a tak je dán prostor individuálMinisterstvo školství v po- ním hrám, netradičním aktivisledních dnech opět pozměnilo tám a klidnějšímu režimu.
pravidla, když uvedlo, že děti z
Ministr školství Robert Plaga
I. stupně by se mohly přihlásit prohlásil, že by byl rád, kdyby
k výuce ve škole i dodatečně. se žáci II. stupně vrátili v červnu
Bude-li o dodatečné přihlášení do škol. Nejen já, ale i mí kolezájem u nás, budeme muset vy- gové bychom byli také rádi, tajtvořit novou skupinu dětí tvo- ně jsme dokonce doufali v to, že
řenou z více ročníků podle toho, se ještě v letošním školním roce
jak se budou žáci přihlašovat, všichni žáci vrátí do lavic, spoa na plnění zadaných úkolů bu- lečnými silami stihneme dohnat,
de dohlížet pedagogický asis- co se dá, pomůžeme slabším,
tent, neboť v současné době se ujasníme případné nesrovnavšichni učitelé věnují stávajícím losti v probrané látce na dálku,
třídám a skupinám nebo jsou zkrátka, že se situace obrátí ve
v rizikové skupině osob a ne- prospěch dětí.
mohou se výuky přímo ve škole
/dokončení na str. 5/
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení
z 10. zasedání konaného
dne 26. května 2020 od
19:00 hodin v sále kulturního domu Chotoviny

Přítomni: p. Mgr. Bětíková,
p. Filip, p. MUDr. Horák,
p. Jordák, p. Ing. Junová,
p. Malenický, p. Mgr. Mendel,
p. Moos, p. PaedDr. Němec,
p. Ing. Novotná, p. Pražák,
sl. Mgr. Sochůrková,
p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Ing. Bervida,
p. MgA. Volfová.

Návrh usnesení: p. Filip,
p. MUDr. Horák.
Ověřovatelé: p. Ing. Novotná,
sl. Mgr. Sochůrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení
z 9. zasedání z.o.
2. Závěrečný účet DSO
Mikroregionu Venkov
za rok 2019.
3. Účetní závěrka obce
Chotoviny za rok 2019.
4. Závěrečný účet obce

Chotoviny za rok 2019.
5. Pozemky.
6. Rozpočtová opatření
provedená radou obce.
7. Rozpočtové opatření č. 5.
8. Informace o aktuálnosti
územních studií.
9. Pouť, Chotovinské slavnosti
– rozhodnutí o konání, bude upřesněno při jednání.
10. Informace o záměru
spol. ACCOLADE.
Jednání zahájil starosta pan Mgr.
Turek a přivítal přítomné. Zastu-

pitelé se tentokrát sešli v sále
kulturního domu, aby bylo možné zajistit nařízení vlády související se zamezením šíření koronaviru COVID-19. To znamená vzdálenost osob 1,5 metru
za použití roušek k zakrytí nosu
a úst.
Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a je usnášení schopné, protože
je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Dále starosta seznámil přítomné s programem jednání.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Pan starosta uvedl, že diskuse a
hlasování budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola usnesení z 9. zasedání – Zápis a usnesení z 9. zasedání byly ověřeny p. Dr. Němcem
a p. Mgr. Bětíkovou, byly řádně
zveřejněny na úřední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a
jsou proto považovány za schválené.
Kontrolu přijatých usnesení provedl pan starosta. Uvedl, že období od 9. zasedání bylo velmi
výjimečné, protože za účelem
zamezení šíření COVID-19 byl
12. března vyhlášen nouzový stav,
který trval do 17. května. Obec
v té době přijímala a realizovala
opatření pro zajištění ochrany
občanů obce i zaměstnanců
úřadu. Pan starosta poděkoval
občanům, kteří nabídli pomoc a
pomáhali obci ve zvládnutí nouzového stavu. V současné době
už se společnost postupně vrací k normálnímu životu. Za určitých hygienických opatření se
děti vracejí do škol, je povoleno
sdružování až 300 osob, otevírají se restaurace, památky atd.
Dále pan starosta informoval:
- pokračují projektové práce a jednání o napojení Chotovin na Jihočeskou vodárenskou soustavu,
- byla dokončena stavba mostu
v Řevnově,
- pro všechny vodovody obce
bylo Městským úřadem Tábor
vydáno Opatření obecné povahy, na základě kterého je omezeno používání pitné vody z vodovodu – zakazuje se napouštění bazénů a akumulačních nádrží, zalévání zeleně, mytí automobilů a komunikací.
/pokračování na str. 3/
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/pokračování ze str. 2/
Usnesení č. 119/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a usnesení z 9. zasedání, ze dne 27. 2. 2020.
Hlasování: Souhlasí 13,
je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
2. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2019 –
závěrečný účet je součástí materiálů pro dnešní jednání. Nebyly k němu žádné dotazy. Byl
řádně zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu.
Usnesení č. 120/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Závěrečný účet DSO Mikroregion
Venkov za rok 2019 bez výhrad.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
3. Účetní závěrka obce Chotoviny za rok 2019 – účetní závěrku představuje 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. 121/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce za rok
2019 bez připomínek a výhrad.
Výsledek hospodaření ve výši
5 599 048,93 Kč bude přeúčtován účetním zápisem 431/432
dnem schválení účetní závěrky.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Závěrečný účet obce Chotoviny za rok 2019 – kompletní
doklady, ze kterých se závěrečný účet skládá, obdrželi zastupitelé s materiály pro dnešní jednání. Zveřejněny byly na úřední
desce od 7. 5. do 27. 5. 2020.
Bez připomínek.
Usnesení č. 122/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závěrečný účet obce
Chotoviny za rok 2019, jehož
součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019, bez připomínek a
výhrad.
Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
5. Pozemky
– směna částí pozemků p. č.
685/1, 685/4, 685/5 a 685/6 v
k.ú. Jeníčkova Lhota – o směnu pozemků žádá paní J. F.
V podstatě touto směnou dojde
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k narovnání vlastnických vztahů. Vzhledem k tomu, že plocha směňovaných pozemků ve
vlastnictví obce je o 11 m 2 větší,
než plocha pozemků ve vlastnictví paní F., bude se jednat o
směnu s doplatkem. Záměr
směny pozemků byl schválen na
7. zasedání zastupitelstva dne
28. 11. 2019, zveřejněn na úředních deskách byl od 12. 12. 2019
do 3. 1. 2020.
Usnesení č. 123/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků č. 685/1, 685/4,
685/5 a 685/6 v k.ú. Jeníčkova
Lhota dle GP č. 268-358/2020
s doplatkem za 11 m 2 za 100,- Kč
za 1 m 2, celkem 1100,- Kč.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 276/34
a 298/1 v k.ú. Chotoviny – obec
plánuje připojit nový zdroj pitné
vody, který nechala zhotovit v
lokalitě U Jezera, na vodovodní
soustavu Chotoviny – na stávající výtlačný řad z čerpací stanice. Výtlačný řad od nového vrtu
plánuje vést po pozemcích p. č.
276/34 a 298/1, které jsou ve
vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu a na pozemku p.č.
391 nový vrt připojit na stávající
výtlačný řad. Na pozemcích ve
vlastnictví ČR potřebuje obec zřídit věcné břemeno uložení vodovodního řadu.
Usnesení č. 124/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti k ČR, Státnímu
pozemkovému úřadu o uzavření smlouvy na zřízení věcného
břemene spočívajícího v uložení výtlačného řadu na pozemcích 276/34 a 298/1 v k.ú. Chotoviny, kterým bude vrt HJ-12
napojen na vodovodní soustavu
Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– žádost o bezúplatný převod
pozemku parc. č.26/9 v k.ú.
Chotoviny – obec vlastní v ulici
Stříbrná alej, mezi bytovkami,
místní komunikaci, označenou
jako MK 19c. Část této komunikace se nachází na pozemku
p. č. 26/9, který je ve vlastnictví
ČR s příslušností hospodařit
Státnímu pozemkovému úřadu.
/dokončení na str. 4/
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STŘÍPKY Z OBCE
Tradiční květnové vítání občánků bylo přesunuto na
září 2020. Termín ještě upřesníme.
Připojení vrtané studny u školního hřiště na vodovod
Chotoviny bude dokončeno v červnu.
Obec Chotoviny získala dotaci na akci „Obnova vodovodu v ulici Spojovací“ ve výši 250 000,– Kč.

Valná hromada společnosti T-Servis Chotoviny s.r.o.
schválila roční uzávěrku za rok 2019 s výsledkem
hospodaření 40 738,– Kč po zdanění.
RO schválila odvoz přebytečné zeminy z lokality Řevnov – alej a Moraveč – bývalá drtící linka. Bude provedeno v červnu.

Na začátek června je také objednána bodová oprava
komunikací.
RO vzala na vědomí informaci o plnění příjmové a výdajové části obecního rozpočtu k 30. 4. 2020. Řešením
výpadku na straně příjmu se budeme zabývat v červnu
po upřesnění vlivu koronaviru na náš rozpočet.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta
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Usnesení č. 125/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti k ČR, Státnímu
pozemkovému úřadu o bezúplatný převod i samotný bezúplatný
převod pozemku p. č. 26/9 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 127 m 2 v k.ú. Chotoviny
do vlastnictví obce Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
6. Rozpočtová opatření provedená radou obce č. 2, 3 a 4/2020
– jsou součástí materiálů, bez připomínek.
Usnesení č. 126/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2,3,4/
2020 schválená radou obce.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
7. Rozpočtové opatření č. 5/
2020 – tímto rozpočtovým opatření byly přesunuty finanční prostředky ze zůstatku roku 2019 na
financování přípravy a připojení
dvou nových vrtů pro vodovod
Chotoviny.
Usnesení č. 127/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020.
Je nedílnou součástí tohoto zápisu a usnesení.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
8. Informace o aktuálnosti
územních studií – na základě
vydaného nového Územního plánu Chotoviny, který nabyl účinnosti 16. 3. 2020 (dále jen ÚP),
bylo za účasti zástupců obce a
úřadu územního plánování provedeno vyhodnocení a posouzení souladu níže uvedených územních studií s územním plánem.
Územní studie Chotoviny – Nad
Rybníčkem, plocha ČZ 2.SO/U,
nyní zastavitelná plocha ČZ.2.BI
- řešené území ve studii souhlasí s velikostí zastavitelné plochy
podmíněné zpracováním územní studie v ÚP, je respektováno
dopravní napojení lokality na ul.
Dolní, urbanistická koncepce a
návrh dopravní a technické infrastruktury uvedené v textové
části nejsou v rozporu s novým ÚP
- ÚS bude nadále platným územně plánovacím podkladem pro
rozhodování v území.
Územní studie Chotoviny – plocha CH.1.VAS/U nyní část v zastavitelné ploše CH.1.VL, část
již zastavěné území. Jedná se o
průmyslovou zónu u sběrného
dvora. Studie je zapsaná v evidenci územně plánovací činno-
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sti, ale v ÚP již podmínka zpracování územní studie není. Obec
projedná, zda chce územní studii
vyjmout z evidence, či zda nadále bude podkladem pro rozhodování v území v případě povolování staveb.
Územní studie Jeníčkova Lhota
– nyní plocha J.L.8 SV a J.L.7.SV.
V novém územním plánu není
podmínka zpracování územní studie. Řešené území ve studii odpovídá plochám J.L.8 SV a
J.L.7.SV v ÚP. Studii je možné
v budoucnu využít např. jako
podklad pro dělení pozemků. Musí být však zapsána v evidenci
územně plánovací činnosti. Obec
projedná, zda chce územní studii
využít jako podklad pro rozhodování. Pokud ano, vyzve pořizovatele – ing. arch. Buzu, aby
dala studii zapsat do evidence
územně plánovací činnosti.
Územní studie Chotoviny
– plochy CH.4.SO./U,
CH.5.SO./U, CH.6.SO./U,
ČZ.1.SO./U – nyní
zastavitelné plochy CH.2.BI,
CH.5.BI, CH.4.BI, CH. 6.BI.
Lokalita Na Kůskovci.
Při posuzování aktuálnosti byly
nalezeny tyto odlišnosti:
- jiný rozsah řešeného území než
je navržený v novém ÚP
- nerespektování plochy veřejného prostranství ČZ.2.PV
- nerespektování dopravního propojení ČZ.1.DS
- neaktuální textová část
- studie není v souladu s ÚP, není
ji tedy možné využít jako podklad
pro rozhodování v území. Před
povolením umístění staveb je nutné zpracovat studii novou. V souladu se stavebním zákonem obec
schválí pořizovatele (projektant,
který má oprávnění, nebo MěÚ
Tábor), případně rozhodne, kdo
bude studii financovat. Pořizovatel následně zpracuje zadání studie, která bude podkladem pro
projektanta, který bude studii
zpracovávat.
Usnesení č. 128/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce bere informaci o aktuálnosti územních
studií na vědomí.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
9. Pouť, Chotovinské slavnosti
– rozhodnutí o konání – pouť v
Chotovinách bychom měli slavit 28. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že stále platí řada hygienických a dalších opatření proti zamezení šíření koronaviru CO-

VID-19, bylo by v současné době konání pouti za dodržování
těchto opatření nerealizovatelné. Opatření jsou však s ohledem na zlepšující se situaci postupně rozvolňována a proto se
zdá být předčasné dnes rozhodovat. Je navrženo toto rozhodnutí ponechat v pravomoci rady
obce. Ta by měla rozhodnout
8. 6. 2020.
Usnesení č. 129/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce ponechá rozhodnutí o konání či nekonání Chotovinské poutí 2020 na radě obce.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Rozhodnutí o tom, zda a v jaké
podobě budou letošní Chotovinské slavnosti, bude rovněž z výše
uvedených důvodů rozhodovat
rada obce v průběhu června 2020.
10. Informace o záměru spol.
ACCOLADE – zástupce společnosti požádal o umožnění prezentace upraveného stavebního
záměru pro výstavbu průmyslových hal na jednání zastupitelstva dnes 26. 5. 2020. Jedná se
o haly na pozemcích v průmyslové zóně v k.ú. Liderovice, za
silnicí E-55. Žádost však přišla
pozdě, v době kdy v souladu s
jednacím řádem zastupitelstva již
byly zastupitelům materiály rozvezeny. S upraveným stavebním
záměrem byli seznámeni zastu-
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pitelé při jednání.
Jedná se o úpravy:
- rozdělení haly na dvě menší
(8 292m2 a 15325m2)
- otočení hal tak, aby byly manipulační plochy umístěny na západní stranu, tedy od dálnice
- snížení výšky hal na 12,5 m po
atiku, umístění hal do zářezu
- umístění zeleného valu
s výškou 3m směrem k obci
- umístění vsakovacího příkopu
napříč celým areálem.
I přes výše zmíněné provedené
úpravy projektu je záměr investora v rozporu s novým územním plánem, který nabyl účinnosti 16. 3. 2020. V regulativu
územního plánu pro plochy výroby a skladování VL je mimo
jiné stanoveno, že max. zastavěná plocha stavebního objektu
(haly) bude 8000m 2. Z tohoto
důvodu lze tedy žádost společnosti Accolade považovat za
bezpředmětnou, protože záměr
je v této podobě dle platných
právních předpisů nepovolitelný.
Usnesení č. 130/2020/Z10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o požadavcích
společnosti ACCOLADE.
Souhlasí 13, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno ve 20:00 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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/pokračování ze str. 1/

Bohužel, za stávajících podmínek musím zklamat všechny
žáky II. stupně, neboť výuka pro
ně bude i nadále probíhat pouze
distanční formou. Třídní učitelé
však pro své žáky připravují
třídnická setkání, kde se budou
moci v menších skupinkách spolužáci sejít. V rámci distanční
výuky učitelé pravidelně s žáky
II. stupně komunikují prostřednictvím mailů, hodnotí jejich práci, v případě potřeby poradí nebo
vysvětlí případné problémy. Je
ale také pravdou, že téměř v každé třídě se najdou žáci, kterým
výuka na dálku nevyhovuje. Ač

LISTY CHOTOVINSKA

si zadání úkolů v Bakalářích přečtou, jejich splnění se učitelé nedočkají. V těchto případech pak
upozorňujeme rodiče, snažíme
se najít jiná řešení plnění úkolů
a osvojování učiva, přesto naše
snaha občas vyjde naprázdno.
Většina žáků však pracuje z plných sil a své úkoly si plní na
jedničku.
Je před námi poslední měsíc
školního roku. Konzultace 9. tříd
budou ukončeny ve čtvrtek 4. 6.,
pak už naše deváťáky čeká první
velká zkouška v životě. Věříme,
že všichni přijímací zkoušky zvládnou, přejeme jim hodně štěstí!
S deváťáky se slavnostně roz-

5

loučíme na obecním úřadě, kde
převezmou svá vysvědčení z rukou pana starosty v pátek 26. 6.
2020.
Žáci I. stupně přihlášení k výuce budou nadále pokračovat v
daných skupinách. Nejsou povoleny žádné školní výlety či exkurze, z bezpečnostních důvodů se mohou pohybovat v rámci
výuky pouze v blízkosti areálu
školy. O způsobu předávání vysvědčení budeme žáky a jejich
rodiče včas informovat, záležet
bude na aktuálně platných bezpečnostních opatřeních ve školách, která se, jak sami dobře
víte, velmi často mění. Důležitá

je však informace, že školní rok
pro žáky naší základní školy
skončí už v pátek 26. června
2020, na pondělí a úterý 29. a 30.
června vyhlašuji po dohodě se
zřizovatelem školy ředitelské
volno.
Velmi si vážím podpory a pomoci všech rodičů, učitelů, zaměstnanců školy a vedení obce.
V takto obtížné situaci je možné
vše zvládnout pouze se zdravým selským rozumem a opravdovou chutí spolupracovat.
Ostatně cíl máme všichni stejný
– jde o děti a jejich vzdělání.
Děkuji a přeji všem dny plné
klidu, zdraví a pohody.
Martina Sochůrková

Květen v mateřské škole
Koronavirová epidemie zasáhla i chod naší mateřské školy. V rámci preventivních
karanténních opatření byla od 17. března
uzavřena.
Po necelých dvou měsících byl znovu obnoven provoz a v chotovinské školce se
opět začalo ozývat dětské švitoření a smích.
Podle zjištěného zájmu o docházku jsme
13. května nejprve otevřeli 2 třídy - Sluníčka
a Rybičky. Od 25. května byl zahájen běžný
provoz 4 tříd.
Děti samy přiznaly, že se do školky už těšily. Stýskalo se jim po kamarádech, ale i po
oblíbených hračkách a školní zahradě. Obnovení provozu předcházela důkladná příprava.
Ministerstvo školství vydalo soubor hygienických pokynů, kde jsou doporučená
opatření pro ochranu zdraví a provoz mateřské školy. Do MŠ nesmí vstoupit nikdo
s příznaky infekce dýchacích cest. V prostorách školky se musí doprovod dítěte pohybovat v roušce a při příchodu si vydezinfikovat ruce. Rodiče vyplnili čestné prohlášení, že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění a obdrželi
letáčky o doporučených opatřeních.
V MŠ klademe velký důraz na hygienu.
Každé dítě si po příchodu do třídy důkladně
umyje ruce tekutým mýdlem. Zvláště u malých dětí k tomu využíváme motivační básničky, díky kterým si hygienické návyky
snadno osvojí. V rámci zdravého životního
stylu učíme děti pečovat o své zdraví a tak
předcházet nemocem. Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí v prostorách školy nosit
roušky. Každé dítě by ale mělo mít v šatně
v uzavíratelném sáčku čistou roušku se jménem pro případ podezření na možnou nákazu. V rámci epidemiologických opatření je
zakázáno nosit do mateřské školy hračky.

V areálu MŠ a v šatnách by se neměli rodiče s dětmi shlukovat a měli by dodržovat
odstupy dva metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními.
Aktivity pro děti jsou organizovány tak,
aby bylo možné strávit většinu času ve venkovním areálu MŠ.
V budově MŠ je zajišťován pravidelný
úklid, prováděno časté větrání, dezinfekce
povrchů, klik a hraček.
Děkujeme všem rodičům za pochopení,
vstřícnost a zodpovědnost při dodržování
všech hygienických opatření. V zájmu nás
všech je chránit nejen zdraví své, ale i ostatních.

Akce v měsíci květnu byly zrušeny a divadelní představení bylo přesunuto na další
školní rok. Pro budoucí malé školáčky byl
vyhlášen zápis do mateřské školy, který v
souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhl v období od 4. května 2020 do
15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Obdrželi
jsme 27 žádostí k předškolnímu vzdělávání.
Vážíme si toho, že jste se rozhodli právě pro
naši školu.
Přeji všem hlavně pevné zdraví, pozitivní
mysl a dětem ve školce mnoho krásných
zážitků.
Dana Strejcová
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přijme

SERVÍRKU,
ČÍŠNICI nebo
ČÍŠNÍKA

/do restaurace/
a POMOCNOU
Bližší informace na tel.:

774 410 048

PRACOVNÍ SÍLU
/na úklid/

ČERVNOVÝ SLOUPEK
V červnu jsou nejkrásnější
noci. Rozhýřená příroda snad
ani nechodí spát, všude je plno
šumu, vzduch je opojně prosycen bezpočtem bylinek spěchajících do květů, dozrává
tráva. Pro hospodáře nadchází
začátek sklizně a tím i velké
starosti, aby jí dostal včas pod
střechu.
Kdeže jsou časy, kdy stařeček vešel do sednice a po křesťanské odpovědi na přání dobrého jitra prohodil k hospodáři
i čeládce jen tak – na půl huby:
„S tím senem sebou hoďte,
ať nezmokne! Dnes ráno se
holubi nějak moc koupou!”
A druhý den skutečně lilo jak
z konve.
K počasí se také váže řada

pranostik, z nichž k nejznámějším dodnes patří, že „z Medardovy kápě čtyřicet dní kape”.
Jak tento noyonský biskup, žijící ve Francii na přelomu 5. a 6.
století, k této cti přišel, těžko říci. Podle legendy sice v den jeho smrti v roce 556 se k zemi
snesl horký déšť, ale jinak neměl s počasím nic společného. Za života Medard proslul
mimořádnou dobročinností a
laskavostí a není bez zajímavosti, že zavedl nový obyčej –
jakousi obdobu dnešní volby
královny krásy. Na rozdíl od
dnešních soutěží se ale nehodnotily míry a duchaplnost
účastnic soutěže, ale výhradně
krása duše, laskavost k ubohým a povahová hloubka.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Pavel Poustka, Chotoviny
Lenka Ptáčková, Červené Záhoří
65 let Pavel Bohuslávek, Polánka
Ing. Metoděj Mlčák, Chotoviny
Zdeněk Fořter, Jeníčkova Lhota
Alois Krejčí, Liderovice
70 let Jaroslav Dolanský, Jeníčkova Lhota
Růžena Hlavinková, Chotoviny
Květuše Carvová, Chotoviny
75 let Marie Baborová, Polánka
93 let Marie Kroužková, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

O jiném, tentokrát českém
světci, pranostika mimo jiné říká, že na sv. Jana (24) otevírá
se létu brána. Za starých časů
se věřilo, že až do tohoto dne
není radno se koupat, protože
jinak člověk onemocní.
Staré kalendáře v praktických radách městským hospodyňkám doporučovaly, aby
v červnu věnovaly pozornost
přípravám na stěhování rodiny na letní byt. Rychle měly
dát opravit stěhovací koše (na
letní byt se jezdilo s plnou výbavou, tedy i s nádobím) a služky měly vyspravit veškeré ložní prádlo. Na venkově se zase
líčily a všelijak vylepšovaly
„parádní” světnice, které pak
hospodáři nabízeli, zpravidla inzerátem v rubrice „letní byty”,

k pronájmu. Lékaři doporučovali jíst hodně vajec, protože
svědčí tělu a bystří mozek.
V kuchyni v tomto čase kralovala bylina z čeledi rdesnovitých, která se k nám dostala až
z východní Asie. U nás je známa pod jménem rebarbora, nebo též reveň. Připravovala se
několikerým způsobem a hlavně zavařovala na zimu. Děti se
těšily na konec školy a že za
vysvědčení se samými jednuškami dostanou od maminky
prdlajs. Zdá se vám to divné?
Nenechte se mýlit dnešním významem tohoto slova! Prdlajs
totiž byla vynikající pochoutka: velká slaná buchta, bohatě
plněná kostkami uzeného masa nebo dokonce i šunky.
Jaroslav Wimmer

Vážení rodičové, pokud byste chtěli (právě jako tomu bylo
zvykem před sto lety) dát svým ratolestem za nadcházející
vysvědčení PRDLAJS, zde přinášíme recept na jeho vytvoření:
50 dkg polohrubé mouky Z droždí, mouky, mléka – kvásek.
Když vzejde – mouku, sůl, vejce
5 dkg tuku
v mléce a vlažný tuk – těsto. Tvoříme
1 vejce
větší buchty, které plníme kostkami
1 dkg soli
vařeného
uzeného masa nebo šunky.
asi 1/4 l mléka
Pečeme
jako
normální buchty s mákem.
2 dkg droždí
Dobrou chuť !
uzené maso či šunka

Nový občánek
Matěj Křemen
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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Pro děti a mládež

ChristopherPaolini: Poutník, čarodějnice a červ – Poutník a proklePro dospělé
protože dobře ví, že mezi amiši bude té dítě. Kouzla a magie. A samoEoin Dempsey: Najdi Rebeccu – mít Kate velmi omezené možnosti zřejmě draci... Vítejte zpátky ve svěChristophera a Rebeccu nemohlo spojení s vnějším světem – a ještě tě Alagaësie. Už je to rok, co Eranic rozdělit – ani její tyranští rodiče, menší možnost přivolat si pomoc. gon opustil Alagaësii, aby vyhledal
ani snoubenec, kterého si našla po Ale Kate už nemůže couvnout, ob- vhodný domov k založení nové geútěku do Anglie. Ale když vypukne zvlášť když v okolí osady kolují nerace Dračích jezdců. Teď se potýdruhá světová válka a nacisté obsa- znepokojivé zvěsti o ohrožených ká s nekonečnou záplavou úkolů:
dí ostrov Jersey, je Rebecca trans- dětech.
výstavbou velké pevnosti, dohadoportována do Evropy v rámci „ko- Marie Lamballe: Hluboká modř váním s dodavateli zásob, hlídáním
nečného řešení“. Christopher me- moře – Když Kateřina najde na dračích vajec, jednáním s bojovzitím vstoupí dobrovolně do SS – půdě v domě svých rodičů desky nými urgaly a povýšenými elfy.
jen tak má šanci najít ženu, kterou s akvarely, je fascinována. Zobra- Vytržení z každodenní rutiny však
miluje. Ženu, jejíž poslední stopy zují malebnou krajinu, sytě modré nabídne vidění Eldunarí, nečekaná
vedou do nechvalně známého tá- moře a nostalgicky působící sídlo návštěva a také vzrušující urgalská
bora Osvětim. Najdi Rebeccu je str- uprostřed nádherné zahrady. Tou- pověst, jež mnohé změní. Potěšte
hující příběh obětavé lásky v nejtra- ží zjistit, kde se tohle magické mís- se jedinečnou fantazií Christophegičtější době lidských dějin z toho to nachází a jak se obrazy dostaly ra Paoliniho v nové sbírce příběhů
do vlastnictví její rodiny. Pátrání za- ze světa světoznámé série Odkaz
nejstrašlivějšího místa.
vede Kateřinu do Bretaně, kde ob- Dračích jezdců. Kniha obsahuje tři
Linda Castillo: V moci zla – Poli- jeví lety zchátralý zámeček ze svých nové příběhy z Alagaësie doplněné
cejní náčelnici Kate Burkholdero- obrazů. Panství patří Ewanovi, atrak- o historky z Eragonova života. Nevou požádá o pomoc šerif z new- tivnímu Bretonci, který se zprvu dí- chybí výňatek z pamětí čarodějnice
yorského venkova, aby místním po- vá na Kateřininu zvědavost skepticky, a věštkyně Angely od samotné Anmohla vyřešit záležitost týkající se ale nakonec i on propadne kouzlu gely Paoliniové... živoucí předlohy
samotářské amišské osady a úmr- obrazů a oba se ponoří do pátrání této nezapomenutelné postavy.
tí mladé dívky. Jelikož šerif není scho- po minulých majitelích zámečku a Virginy L. Sam: Deník odhodlané
pen překonat zeď mlčení, která sto- po jeho historii. Postupně přichá- prudilky 1: Fany a její rady – Nejí mezi amiši a zbytkem místních, zejí na stopu temného tajemství… vím, jak to vidíte vy, ale podle mne
požádá o pomoc Kate, která má v Stejně jako v předchozí autorčině je život příšerná nuda. Myslím japřestrojení proniknout do místní ko- knize Hortenziová zahrada se na ko, když vám stačí, že děláte to, co
munity. Katin partner, státní agent pozadí dech beroucích kulis Bre- je normální, co se má a smí. Já
John Tomasetti, je zásadně proti to- taně odvíjí dramatický příběh plný jsem se rozhodla protestovat! Nechci být zdvořilá, nechci dělat všechmu, aby přijala tak neobvyklý úkol, romantiky.

no správně a být na všechny milá.
Víte, jak vypadá hodná holčička?
Já jsem pravý opak. Jsem prudilka, jak říká moje máma. Ale pozor,
nemyslete si: být prudilka není jen
tak! Musíte být neúprosní a mít metodu. A aby si člověk mohl vést
záznamy o svém hrdinském nasazení v boji za život bez nudy, je nejlepší pořídit si deník! Pro všechny
holky od 9 let, které se nebojí být
samy sebou!
Petr Stančík: Jezevec Chrujda
zakládá pěvecký sbor netopejrů
– V sedmém příběhu o oblíbeném
jezevci Chrujdovi přišla do lesa Habřince zima. Zvířátka hned začala
sáňkovat, lyžařit a koulovat se. Zimní radovánky a klid zimního spánku ovšem narušilo hejno netopejrů. Svou kapelou Big Bat Beat halasí na celý les! Nastěhovalo se
navíc do starého dubu, v jehož kořenech žije Chrujda se svou milou
lasičkou Aničkou. Neustále nevyspalá Anička si už začíná balit kufry
a Smradolf se raduje, že ji Chrujdovi dík netopýrům konečně odloudí. Podaří se Chrujdovi na netopýry vyzrát a v lese zase nastolit
zimní klid? Naštěstí má po boku kamarádku sůvičku Stáňu, která je v
celém lese nejchytřejší a nad šálkem
žaludové kávy vyřeší každý problém.
Pavlína Hrstková Jordáková

Viktor Voborský přibližuje nové florbalové dobrodružství

Nic nového, Táborská florbalová liga se
stále ještě nedohrála. Minulý měsíc odpovídal na otázky ostrostřelec Draků Chotoviny Václav Kotrlík. V tomto čísle nám svůj
florbalový pohled přiblíží jeho velmi dobrý
kamarád Viktor Voborský, který ale před
sezónou 2019/2020 přestoupil do týmu
TJ Sokol Chýnov, který hraje Regionální
ligu mužů, což už je profesionální soutěž
pod hlavičkou asociace Českého florbalu.
V kanadském bodování celé soutěže dokonce skončil na velmi dobrém 12. místě,
což na nováčka není vůbec špatný počin.
Bylo to těžké rozhodování opustit Draky
a hrát za Chýnov?
Tak těžké to určitě bylo, protože tady jsem
měl jasné místo v sestavě a v Chýnově jsem
nevěděl, na čem budu, ale hlavně v té době

jsem měl v Dracích kamarády a Chýnov byl
nové prostředí, kde jsem se musel nově seznamovat. Určitě toho ale s odstupem času
nelituji.
Kdy o tebe začali mít chýnovští hráči
zájem?
Oslovili mě zhruba před rokem a půl. V Chýnově se sportovní hala teprve staví, takže
hráči zatím jezdí každé úterý večer trénovat
do Chotovin. Většinou jsem chodil trénovat
s nimi a zřejmě je moje výkony oslovily natolik, že jsem nakonec dostal nabídku.
Jak vzali odchod do Chýnova tví bývalí
spoluhráči?
Myslím si, že to vzali úplně v klidu. V přestupu mi vůbec nikdo nebránil, za což jsem
opravdu moc rád. Řekl bych, že je to takový
přirozený koloběh. Někdo odejde a někdo
nový přijde, tak to prostě chodí.
Jak se ti líbí v novém působišti?
Je to tam vážně dobré, takové jsem to snad
ani nečekal. Parta drží při sobě, což považuji za velmi důležité. Hra nestojí na jednom
hráči, a hlavně máme super gólmana.
Jak moc velký vidíš herní rozdíl mezi
TFbL a Regionální ligou Českého florbalu?
Tak určitý rozdíl tam je, hlavně v kvalitách
týmů. Kvalitativní rozdíl mezi prvním a posledním týmem v Regionální lize není tak
markantní, jako je tomu v TFbL. Občas překvapí i někdo individuálně, ale hlavní rozdíl
vidím v tom, že už je to fyzicky daleko více

náročné, čemuž dopomáhá
i fakt, že se hraje 3x15 minut,
zatímco v TFbL je to 2x20 minut.
V rámci klubového kanadského bodování jsi skončil na druhém místě, jsi spokojený?
Určitě to předčilo má očekávání, která jsem
měl na začátku sezóny, ale myslím si, že
vzhledem k průběhu sezóny to nakonec
mohlo být ještě o trochu lepší. Rozhodně
jsem však se svým představením v jednotlivých zápasech spokojený.
S Chýnovem jsi navíc dokázal celou
soutěž opanovat, jaké byly oslavy titulu?
Malá oslava byla, ale nebyli jsme tam všichni. Pořádně to oslavíme až po karanténě.
Kdo by to byl ale řekl na začátku sezóny,
která byla více než mizerná, jelikož výsledky
i předvedená hra rozhodně nebyly optimální. Za postupně zlepšujícími se výkony asi
mohla posezení po vítězných zápasech v Originále v Táboře (smích).
Sleduješ zápasy Draků Chotoviny v TFbL?
Ano, zápasy sleduji, když teda zrovna nehrajeme a mám čas se na kluky dojet podívat. Jsem rád, že se jim i beze mě daří
poměrně dobře.
Přemýšlel jsi třeba o návratu zpět již
po jedné sezóně?
Zatím to ještě není na pořadu dne. Vím však,
že do budoucna mám dveře v týmu Draků
Chotoviny otevřené.
Václav Pražák ml.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
HŘIŠTĚ SE DOČKALO! FOTBAL SE VRÁTIL PO 7 MĚSÍCÍCH!
Více než 7 měsíců, bezmála 60 %
celého kalendářního roku a celkem
218 dní. Tak dlouho trvala pauza
mezi posledním podzimním mistrovským zápasem „A“ týmu doma v Chotovinách a přátelákem
ze závěru května proti Maršovicím.
Takový fotbalový půst chotovinský
pažit jen tak nepamatuje.
Když chotovinský první tým porážel 26. října minulého roku 3:2
doma Březnici, nikdo asi netušil,
že přihlíží poslednímu domácímu
zápasu celé sezony. Kvůli pandemii koronaviru se později rozhodlo, že se letošní sezona už nedo-

hraje. A Chotoviny tak v tabulce
I. B třídy, která by měla mít v příštím roce naprosto stejné složení,
obsadí osmé místo.
Fotbal po zimní pauze a nouzovém stavu hodně chyběl. V Evropě se kromě Běloruska nikde nehrálo a volný čas vyplňovaly maximálně archivní zápasy v televizi.
S postupným poklesem nakažených a rozvolňování opatření se
už ale v květnu konečně začalo vše
navracet zpět do normálu. A na
konci měsíce dokonce i fotbal v
Chotovinách.

Předposlední květnový den chotovinští fotbalisté doma hostili
soupeře po 7 měsících a 5 dnech.
Maršovice – tradiční přípravný soupeř z benešovského okresu – už
v minulosti dokázaly, že s Chotovinami umí hrát vyrovnanou partii a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Natěšených fanoušků přišlo dost a rozhodně se nenudili:
viděli šest gólů, návrat Bondareva

a taky Švehly, který se po dlouhé
době objevil na hřišti vedle svého
velkého kamaráda Pavlíčka. K fotbalu patří pivo a klobása, i toho
bylo dostatek.
Chotoviny – Maršovice 3:3 (1:1)
Sestava: Carva – Turek, Dvořák, Čech
– Vrhel, Logojda, Švehla, Pavlíček,
Makovec – Kromka, Cetlovský.
Střídali: Mendel, Bondarev.
Góly: Vrhel, Švehla, Makovec

Přátelské zápasy
Sobota 6. června Chotoviny – Meteor Tábor
Sobota 13. června Chotoviny – Mezno
Sobota 20. června Chotoviny – Olbramovice

16:00
17:00
17:00

Sobota 20. června Makov – Chotoviny „B”

15:00

ROZHOVORY PO ZÁPASE: VŠICHNI UŽ JSME SE HODNĚ TĚŠILI
SANDOR
LOGOJDA
Před časem se
v kabině objevil
Ukrajinec s maďarskou krví. Do Česka přišel za
prací, česky ještě dobře neumí, do
kabiny ale zapadl rychle. S míčem
i spoluhráči si na hřišti rozumí
náramně.
Jak se ti dnes hrálo?
Mám z toho dobrý pocit, byl to
dobrý zápas, už jsme se nemohli
dočkat. Přišlo mi, že jsme nehráli
fotbal rok, pauza už byla dlouhá.
Kluci měli chuť, snad jsme fanoušky nezklamali.
Odkud vlastně pocházíš?
Jsem Ukrajinec, ale taťka je Maďar, takže se cítím jako Ukrajinec i Maďar. S fotbalem jsem
začal u nás v Užhorodě, byl jsem
ve sportovní třídě a v žácích a
dorostu jsem hrál na solidní
úrovni. Časem jsem pak přešel
do Maďarska, tam je úroveň soutěží trochu nižší. A odtud sem do
Chotovin.
Kde se na hřišti cítíš nejlépe?
Nedělá mi problém hrát zprava,

zleva, ale nejvíc mě to baví uprostřed zálohy, pod útokem, abych
mohl hrát hodně dopředu. Během
přestávky jsem běhal, ale cítím,
že ještě potřebuju zlepšit fyzičku.
A tvoje oblíbené kluby a hráči?
Fandím našemu klubu v Užhorodu
FC Minaj, tam jsou i kluci, se kterými jsem hrával. Jinak v Česku
se mi líbí Slavia a ve světě Real
Madrid. A vyloženě vzor nemám,
ale uznávám
třeba Ronalda.

MARTIN
MAKOVEC
V kabině áčka
je nováčkem,
mladičký talent
přišel v zimě z Meteoru Tábor, ale
doma je v Chotovinách. Fotbalové geny možná zdědil po dědovi,
Petr Křemen byl dlouhá léta velkou oporou místního klubu.
Proč jsi se rozhodl k návratu?
Měl jsem to v hlavě už delší dobu,
mohl jsem hrát ještě rok za dorost, ale chtěl jsem už zkusit mužský fotbal. Je to tvrdší, ale nevadí
mi to. Je tady dobrá parta, kvalitní
hráči a mám to všechno blíž, takže určitě nelituju.

Jaké máš cíle?
Tak rád bych se usadil v základní
sestavě a dával góly, to je jasné.
A s týmem hrát co nejvýše.
Máš oblíbený klub nebo hráče?
Po pravdě to moc nesleduju a v
Česku nemám nějaké favority. A ze
světových klubů se mi líbí nejvíc
asi Barcelona
s Messim.

ČESTMÍR
KŘÍŽKA
Staronový trenér
áčka převzal tým
v létě, stihl podzim i zimní přípravu a soustředění. Natrénovalo se
hodně, pak ale přišla pauza a fotbal šel stranou. Teď už ale konečně mohl opět vést tým z lavičky
a byl docela spokojený.
Jak hodnotíš první zápas po
pauze?
Byla to letos premiéra venku na
přírodní trávě, v zimě jsme něco
odehráli na umělce, ale tráva je
jiná. Poctivě trénujeme dvakrát
týdně, někdo chodí i s béčkem.
Je nás obvykle 10, 11, včera nás
bylo dokonce 17, takže super. Škoda, že na zápase nás dnes bylo jen

dvanáct, někteří se omluvili. Měl
jsem úzký kádr, nakonec do hry zasáhl i Voloďa Bondarev, kterému
jsem chtěl dát ještě klid. Odehrál
20 minut, zklidnil hru, krásně připravoval šance. Obranu máme kvalitní, ale dnes jsme udělali zbytečně moc chyb. Jinak to byl dobrý
zápas s kvalitním soupeřem, možná jsme byli o jeden gól lepší.
Chtěl bys někoho vyzdvihnout?
Tak asi dva nováčky v týmu. Po
těžkém zranění se do kádru vrátil
Vít Švehla, poctivě makal, jeho přítomnost byla znát. Dal tyč a krásný gól. A druhou pochvalu zaslouží Martin Makovec, je to mladý
kluk a zaujal hbitostí, umí přejít
přes hráče a taky dal parádní gól.
Svůj vysoký standard odehrál
Honza Pavlíček a hodně se nabízel i Honza Turek.
Jaké jsou tedy ambice týmu?
Vlastně nám ještě chybělo pět
hráčů, pauza nám pomohla, že se
někteří marodi uzdravují. Stále je
co zlepšovat, ale pokud budeme
poctivě trénovat, chtěl bych hrát
do třetího místa. A kdyby to šlo
ještě výš, proč ne.
Stránku připravil D. Mendel ml.

