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Hodnocení roku 2020, rozhovor se starostou Mgr. Zdeňkem Turkem
Pane starosto, do konce roku
2020 zbývá jeden měsíc, řekněte nám, jak tento rok vnímáte?
Rok 2020 výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Nutným omezením kontaktů mezi lidmi se
výrazně změnil náš soukromý i
pracovní život. Cítím ve společnosti stoupající nervozitu a nejistotu. Situace není dobrá. Je
nutné, aby se pandemie vrátila
pod kontrolu a začali jsme zase
normálně žít. Snad to bude v dohledné době.

Z obsahu
listů
Současná situace
v ZŠ a MŠ
Víte, co je rozšířená
odpovědnost výrobce?

Zároveň musím konstatovat, že
i v tomto roce jsme udělali v obci hodně práce. Téměř vše, co
jsme si do rozpočtu 2020 naplánovali, jsme zrealizovali.
Můžete být konkrétnější?
Jistě. Na jaře jsme dokončili projekt obnovy mostu v Řevnově.
Most vypadá pěkně, je provozně bezpečný a jeho cena oproti
původně plánovanému betonovému mostu je zhruba o deset
milionů nižší.
Do konce června jsme opravili
komunikace v Sedlečku a v Chotovinách. V opravách jsme chtěli pokračovat i na podzim, ale
nižší příjmy nás donutily od tohoto záměru ustoupit.
Tak jako každý rok jsme se zajímali o stav naší školy. Vyměnili jsme elektrické kotle a elektrickou pánev ve školní kuchyni.
Na konci léta jsme připojili vrtanou studnu u školního hřiště k
vodovodní soustavě Chotoviny.
Nová studna posílí naše vodní

Nový most v Řevnově
zdroje zejména v letních obdobích.
V říjnu jsme kompletně obnovili
vodovod v ulici Spojovací a pro
občany Jeníčkovy Lhoty jsme vystavěli nové víceúčelové hřiště.
Samozřejmě jsem rád i za dokončení nového územního plánu.
Léta se mluví o nedostatku vody. Jaké kroky jste pro zlepšení

Jak to dříve bývalo
v prosinci
O původu zdvořilostí
Sportovní rozhovory
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Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Chotoviny spolu s redakcí Listů Chotovinska
přeje Vám všem pohodové Vánoce a do nového roku 2021
především pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

situace zatím podnikli? Jak to
bude příští léto?
Je pravda, že nás tato problematika trápí již několik let. Hydrologické průzkumy nám z počátku
dávaly velkou naději na vyřešení
celého problému vyvrtáním nových, hlubších studní. Bohužel
extrémní počasí snížilo vydatnost
všech zdrojů vody. Proto jsme začali s velmi složitou přípravou projektu připojení Chotovin na Jihočeskou vodárenskou soustavu.
Na příští léto budeme lépe připraveni. Jednak jsme připojili další studnu, ale zaměřili jsme se i
na snižování ztrát ve vodovodní
síti. Vyhledali jsme a opravili drobné úniky vody, v minulém roce
jsme obnovili vodovod v ulici
Na Vyhlídce, letos v ulici Spojovací. Významně tím klesla denní spotřeba vody. Záležet bude
samozřejmě i na počasí .
V záloze je další studna u Jezera. Připravuje se projekt jejího
připojení. Nechci dávat nějaký slib,
ale děláme všechno, aby bylo vody dost. /pokračování na str. 3/
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Rozšířená odpovědnost výrobce
Výrobci některých vybraných výrobků,
jako jsou elektrozařízení, pneumatiky, baterie nebo obaly, jsou odpovědni za své
produkty i po skončení jejich životnosti.
Jedná se o tzv. rozšířenou odpovědnost
výrobce. Proč se o ní mluví jako o „rozšířené“?
Běžně se pod odpovědností výrobce za
jeho výrobek rozumí to, že pokud si spotřebitel zakoupí produkt, který nefunguje
nebo dokonce způsobí spotřebiteli nějakou škodu, je výrobce povinen ho opravit,
vyměnit za jiný nebo způsobenou škodu
uhradit.
Co ale v případě, kdy výrobek doslouží
a spotřebitel se ho rozhodne zbavit? I v
takovém případě se může stát, že tyto
vysloužilé kusy mohou škodu způsobit.
Řada z nich totiž pro své správné fungování obsahuje látky nebezpečné pro
životní prostředí (např. zářivky obsahují
malé množství rtuti, ledničky freonové
plyny apod.). Únik těchto nebezpečných
látek do přírody by mohl způsobit nevratné poškození životního prostředí.
Proto byl zaveden právě institut tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce. Jeho odpovědnost je v tomto případě rozšířena

z období, kdy spotřebitel výrobek užívá,
také na období, kdy výrobek již dosloužil
a ve kterém se ho chce dosavadní uživatel
zbavit.
Jaké jsou tedy cíle tohoto institutu?
Jedním z nejdůležitějších je tzv. ekodesign, tedy taková konstrukce výrobků (tj.
materiálové složení, obsah provozních
látek, jednoduchá recyklovatelnost atd.),
která co nejméně zatěžuje životní prostředí. Má se za to, že pokud je výrobce odpovědný za své výrobky i po skončení jejich
životnosti, tj. zejména pokud musí nést
plné náklady jejich ekologického sběru a
recyklace, bude v jeho zájmu, aby své výrobky konstruoval s co nejnižšími náklady. Neboli, pokud má výrobce povinnost
financování sběru a recyklace svých použitých výrobků, bude se přirozeně snažit
o to, aby se tyto použité výrobky daly
jednoduše a levně recyklovat.
Výrobce tedy bude přirozeně motivován snižovat obsah nebezpečných látek
nebo se bude snažit je zcela nahradit látkami, které nebezpečné nejsou, protože
ekologická likvidace nebezpečných látek
je vždy finančně náročná. Dalším, a nikoliv nevýznamným přínosem je zpětné

využití recyklací získaných materiálů.
Možná je ještě zajímavé si říci, kdo je to
vlastně výrobce. Nejsou to pouze firmy,
které v ČR své výrobky přímo vyrábějí, ale
i ty, které je do ČR dovážejí. Obchodní
zastoupení zahraničních producentů jsou
tedy zákonem také považována za výrobce. A nejen to. Pokud třeba nějaký zahraniční výrobce v ČR své obchodní zastoupení nemá, ale přesto sem přes distributory své zboží dováží, je povinen si
v ČR obstarat tzv. pověřeného zástupce,
tj. někoho, na koho přecházejí povinnosti
výrobce.
Jak vidíte, rozšířená odpovědnost výrobce je tedy klíčový institut, jehož cílem
je zajistit zejména ochranu životního
prostředí a trvale udržitelný růst.
Zkrácený obsah článku
z odborného časopisu „Odpady“
připravila H. Heřmánková.
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STŘÍPKY Z OBCE
Ve spodní části ulice Pod Lesem bylo obnoveno veřejné osvětlení.
V ulici Spojovací byla dokončena výměna vodovodního řadu.

Nová vrtaná studna u školního hřiště
/dokončení ze str. 1/

Na jaře tohoto roku byla zastavena příprava na výstavbu
bazénu. Kdy bude v projektu
pokračováno?
Můj názor je ten, že budování bazénu bude možné až po připojení
Chotovin na Jihočeskou vodárenskou soustavu. Čili poté, co budou mít Chotoviny dostatek pitné
vody.
Velký rozruch vyvolal mezi
občany úmysl České pošty předat pobočku v Chotovinách
partnerovi, který ji chce přesunout do staré nádražní budovy. Jaká je dnes situace?
Před dvěma lety přišla Česká
pošta s nabídkou, aby chotovinskou pobočku provozovala obec.
Zastupitelstvo obce tuto nabídku
odmítlo z důvodu vysokého doplatku na provoz pošty, dále by
bylo problematické vyčlenit, najít
vhodné prostory v obecních budovách a argumentem proti byla
i velikost naší obce a její neustálý
rozvoj. Proto jsme chtěli, aby pobočka zůstala na svém místě a
pracovala pod hlavičkou České
pošty.
Na podzim tohoto roku nám bylo oznámeno, že Česká pošta
uzavře smlouvu s firmou KPT
Rail s.r.o., která chce poštu provozovat od 1. 1. 2021 ve staré
nádražní budově.
Situaci jsme projednali v radě
obce. S předáním pošty v Chotovinách partnerovi a s přesunutím do staré, dlouhodobě zanedbané nádražní budovy nesouhlasíme. Za prvé jsme obec
s perspektivou slibného rozvoje. Za druhé je toto místo nevhodné z důvodu dostupnosti
nejen starších spoluobčanů a
problematické je i zvyšování
dopravy a počtu lidí pohybujících se v tomto místě. Rozhodli
jsme se využít všechny možnosti, aby se tento záměr neuskutečnil.
Jaké kroky jste tedy učinili?
O krocích, které jsme učinili,
jsem informoval v předchozích
vydáních Listů Chotovinska. Na
konci tohoto měsíce jsem se

ještě sešel za podpory pana senátora Větrovského s ministrem
vnitra panem Janem Hamáčkem.
Udělali jsme vše, co jsme mohli.
Velmi důležité pro správu a
další rozvoj obce jsou peníze.
Jak na tom naše obec je?
Naše obec na tom není ekonomicky špatně. Nejsme výrazně
zadluženi, máme a snažíme se
držet asi desetimilionovou rezervu. Není to moc na velikost
a potřeby naší obce, ale byly
doby, kdy to bylo daleko horší.
V letošním roce očekávám snížení daňových příjmů oproti plánu asi o dva miliony korun. Naopak se nám podařilo dodatečně získat dotaci na kuželnu ve
výši 3 000 000,– Kč a na dalších
dotacích se pracuje. Takže situace bude na konci roku překvapivě dobrá.
Obavy mám spíše z dalších let,
ale nějak to musíme zvládnout.
Pane starosto, děkuji za rozhovor a přeji Vám pěkné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví
a štěstí.
Děkuji Vám. A já přeji všem
obyvatelům Chotovin klidné
Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a rychlý návrat k
normálnímu životu.
Rozhovor vedl Jaroslav Beneš

Ulice Spojovací
Na webových stránkách obce a na úřední desce u Jednoty v Chotovinách se můžete seznámit s návrhem územní
studie lokality „Kůskovec“. Připomínky k návrhu je možné
podávat na OÚ v Chotovinách do pátku 11. 12. 2020.

Kůskovec
Obec uspěla se svou žádostí o dotaci na kompostéry.
Odhaduji, že předání kompostérů občanům se uskuteční
nejpozději do konce června 2021.
RO schválila návrh rozpočtu na rok 2021. Je zveřejněn
na webových stránkách obce a na úřední desce u Jednoty.
Zastupitelstvo obce se bude konat 15. 12. 2020 od 19.00
hodin v kulturním domě.
Obecní kulturní – vánoční akce jsou zrušeny a také
tradiční ples dobrovolných hasičů z Chotovin, který se
měl konat v měsíci lednu.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

Pracovní úvazek
na dobu neurčitou,
nástup možný
od 1. 1. 2021

Přijďte rozšířit
náš stabilní kolektiv.
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Další měsíc distanční výuky
je za námi. Součástí našich
školních dní se natrvalo staly notebooky,
počítače, tablety a mobilní telefony, neboť
český jazyk, matematika a cizí jazyky se
povinně vyučovaly v rámci synchronní
výuky a postupně se k nim přidaly i
ostatní předměty. Žáci se tak průměrně
denně 2 až 3 hodiny učili na dálku se
svými učiteli a spolužáky ve virtuální třídě
a zbytek času pracovali samostatně.
Který z těchto způsobů distanční výuky je
efektivnější? Synchronní hodiny v mnohém pomohly. Byl navázán alespoň částečný kontakt, který je naprosto nezbytný. Děti, zvláště ty na II. stupni, už zase
musely „brzy“ vstávat a zasednout před
monitory svých počítačů, z kterých se na
ně usmívali jejich učitelé a snažili se jim
zprostředkovat alespoň to nejzákladnější
učivo. Synchronní hodiny přinesly do školního prostředí i nové pokyny: „Zapni si
mikrofon! Vypni si mikrofon! Kam jdeš?
Nevoď na hodinu toho psa…“ A žáci rovněž brzy rozpoznali, kde je slabé místo
on-line přenosů, protože vyhnout se odpovědi na záludnou otázku pomohla jediná věta: „Paní učitelko, já vás neslyším,
vy se mi trháte…“ Ne, nebojte, nedocházelo k rozpadu našeho pedagogického sboru, ač síly opravdu ubývají, ale zkrátka IT
technika a zvláště kvalita Wi-Fi připojení
není mnohdy ideální. Samostatná práce
žáků, která i během prezenční výuky představuje nepostradatelnou součást vyučování, ukazuje, jak moc je důležitý pevný
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řád a pravidla. Pohlídat si úkoly, vypracovat je a poslat včas – i těmto dovednostem se museli žáci naučit.
Všichni hodnotíme distanční výuku.
Možná nastává čas se trochu pozastavit
a vnímat také jiný úhel pohledu a nevynášet předčasné soudy. My učitelé i Vy
rodiče tak možná snáze pochopíme postoje a kroky toho druhého, rozpoznáme,
že jak do života rodičů, tak i učitelů se v
souvislosti s distanční výukou vkradly negativní emoce. Když budeme schopni o
nich mluvit spolu a ne každá skupina samostatně, prospěje to zvláště
dětem. Učitelé jsou tu pro Vás.
Ač se nemůžeme sejít na třídních schůzkách ve škole, neváhejte a i nadále se na nás obracejte s dotazy, připomínkami
i podněty.
Chod naší školy zasáhl COVID 19 už několikrát. Z organizačních důvodů jsme na přelomu října a listopadu museli
uzavřít celou mateřskou školu,
brzy po ní následovala i školní
jídelna. Děkuji všem za vstřícnost a pochopení v této nelehké době a velké poděkování patří také všem zaměstnancům,
kteří se snažili provoz těchto
zařízení opět obnovit. Zvláště
bych chtěla poděkovat paní Evě
Kortusové a naší velké pomocnici paní Lence Šimkové, které
spolu s brigádnicemi dlouho sa-
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my zajišťovaly provoz školní jídelny.
Co nás čeká? 1. a 2. ročníky už zasedly
do školních lavic ve středu 18. listopadu.
Plně se obnovila školní družina. Od pondělí 30. listopadu se do školy vrátili naši
deváťáci spolu s celým I. stupněm. Zbylé
ročníky se ve škole budou střídat – týden
doma, týden ve škole. Tento rotační způsob výuky je asi efektivnější na velkých
školách, u nás bude od pondělí ve škole
183 žáků z celkového počtu 222. Žáci se
budou učit podle platného rozvrhu, zakázán je i nyní zpěv a všechna sportovní
aktivita. Na II. stupni přijdeme i o volitelné předměty vaření, dílny, PPC nebo konverzace v angličtině, neboť tyto předměty
společně navštěvují žáci 7. – 9. ročníku
a jedním z důležitých požadavků na výuku
je zachování homogenních skupin. Na konci měsíce nás pak čekají vánoční prázdniny, ty letošní proběhnou od 23. prosince do 3. ledna, vyučování začne opět
v pondělí 4. ledna 2021. Jakou bude mít
podobu, ukáže čas a aktuální epidemiologická opatření.
Závěrem bych opět chtěla velmi
poděkovat všem rodičům.
Opravdu vnímáme a chápeme
Vaši situaci. Práce, rodina a k tomu
několikatýdenní domácí vyučování.
I kdyby den měl více hodin,
nedá se vše stihnout na výbornou.
V nastávajícím adventním čase Vám
proto přeji, abyste nabrali co nejvíce
sil a Vánoce mohli prožít
v radosti a pohodě.
Martina Sochůrková
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Mateřská škola

Těšili jsme se na podzimní prázdniny, ale naši radost nám bohužel
překazilo uzavření MŠ z důvodu karantény zaměstnanců. Podle zjištěného zájmu jsme provoz obnovili 9. listopadu, a to na jednu
třídu. Chtěli bychom poděkovat rodičům za vstřícnost a pochopení
této situace. Od 16. listopadu byl obnoven provoz ve všech třídách,
kam se děti i paní učitelky těšily.
V naší třídě Rybiček jsme začali nové téma Lidské tělo a naše
zdraví. Společně jsme si připomněli zásady a poznatky o našem
těle a zdraví. O tom, co zdraví prospívá a co škodí. Stále si upevňu-

Adéla Drtinová

jeme správné hygienické a zdravotně preventivní návyky. Omalovánkový příběh pro děti Jak zvítězit nad drakem Koronem, nám
pomohl přiblížit opatření, kterými mohou děti chránit sebe i své
blízké před nemocí Covid-19. Díky pohádkovému pojetí se nám tato aktivita velmi povedla. Děti se zapojily do děje a pomocí obrázků,
připravené scény, postavení hradu a rozdělení rolí jsme si celou
tuto nenadálou situaci vysvětlili. Drak Koron k nám přiletěl nedávno a dokáže nakazit mnohem víc lidí než ostatní draci nemocníčci.
Naštěstí ale víme, jak na Korona vyzrát. Objevili jsme pět zbraní,
kterými můžeme před Koronem ochránit sebe i ostatní. Zbraň č. 1

– Rytířská zbroj, jsou rouška, rukavice a brýle. Zbraň č. 2 – je Bezpečný hrad, kdy máme zůstávat co nejvíce doma. Zbraň č. 3 – drž si
odstup a radši jen zamávej z dálky. Zbraň č. 4 – Čisté ruce a Zbraň č. 5
Čistostroj (dezinfekce), když se zrovna nemůžeš umýt, zažeň draka
dezinfekcí. Koron se jí bojí jako čert kříže. Hurá do boje! Když všichni
spojíme své síly, brzy nad Koronem zvítězíme.
Tento omalovánkový příběh pro děti doporučujeme všem rodičům, můžete si ho stáhnout na stránce Drakkoron.cz. Pohádka je
krásně, srozumitelně zpracována a vaše děti určitě zaujme.
Jana Pastyříková, Lenka Pecková

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotoviny
Vám všem přejí příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku pevné zdraví a hodně radosti v každém dni.

Vánoční a novoroční bohoslužby
v Husově sboru v Chotovinách.
Štědrý den – 24. prosince od 14. 00 hodin
Boží hod vánoční – 25. prosince od 10. 30 hodin
Svátek Štěpána – 26. prosince od 10. 30 hodin
– při těchto bohoslužbách budeme vzpomínat
našich drahých zesnulých, tak jak jsme to činili
každoročně ke dni Dušiček 2. 11.,
což jsme v letošním roce konat nemohli.
Obětinky předejte včas.
Poslední neděle roku – 27. prosince
od 10. 30 hodin
1. ledna 2021 od 10. 30 hodin
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PROSINCOVÝ SLOUPEK
Prosinec je měsícem rodinného krbu. Pro radost dětí má
přichystaného Mikuláše, vánoce k potěše celé rodiny, a aby
hlava rodiny mohla přinést obětinu Bacchovi, bohu dobrého
moku, končí silvestrem. K tomu
je nutno dodat, že mnoho krásných lidových zvyků a obyčejů
spojených s posledním měsícem v roce nenávratně zmizelo
v propasti času. Marně bychom
v předvečer sv. Barbory ve svých
domácnostech čekali návštěvu
barborky, právě tak jako před
Lucií přísnou lucku, kontrolující
dodržování pověrečných zákazů.
Nejpoetičtějším obdobím celého roku jsou bezesporu vánoce. S neselhávající přesností,
s jakou dovede plynout jen čas,
se přibližuje chvíle, ve které chceme zapomenout na každodenní
starosti a trápení, životní ztráty
a prohry a toužíme se oddat iluzi
vánočních svátků a štědrovečerního kouzla.
Není příliš známo, že zásluhou učeného mnicha, benediktina břevnovského kláštera Jana
z Holešova, se kromě Čechů žádný evropský národ nemůže pochlubit tak podrobným popisem vánočních obyčejů, jak byly dodržovány za vlády Karla IV.
Víme, že vánoční čas byl plný
různých zvyků, pověr a věšteb,
z nichž některé po staletí přetrvaly do našich časů.
Například na Táborsku se dlouho udržel zajímavý zvyk. Na Štědrý
den hospodář bedlivě sledoval,

kdo z cizích přijde po ránu do stavení. Byl-li to muž, v příštím roce se budou rodit býčci, byla-li
to žena, bylo možno očekávat
přírůstky jaloviček. Žil-li ve stavení svobodný chlapec, určitě požádal takového návštěvníka, aby
v kolně se zavřenýma očima nabral louč a odnesl jí do světnice.
Přinesl-li host sudý počet polínek, mládenci se dostane děvče
jako květ. Lichý počet znamenal,
že na něj zbyde jenom vdova.
Hospodyně také nelenila. Z přichystaného provazu na dvoře
udělala kolo a do něj nasypala
slepicím zrní. Slípky se pak po
celý rok držely na dvoře a nezanášely. Navíc slípkám hodila
mák. Čím více zrnek sezobaly,
tím víc daly v příštím roce vajec.
Na Štědrý den žádná žena nezapomněla celý dům řádně vysmýčit a všechno smetí vyhodit
před domovní dveře. Do takto
„ošetřeného” domu si pak netroufla žádná nečistá síla.
Řadu dalších zvyků a obyčejů, jako lití olova, plavení skořápek, krájení ovoce nebo házení
střevícem, dnes považujeme za
příjemné zpestření vánočních
svátků.
Také konec starého a příchod nového roku slavili naši
předkové trochu jinak. Silvestr
sice byl slaven vesele, ale s jistou umírněností a jaksi svátečně. Neexistovalo, aby se hospodář podnapil. Muži navečer
odešli do hospody, aby rozšafně zhodnotili končící rok a selky

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Jana Vondrušová, Sedlečko
Zdeněk Zákostelecký, Broučkova Lhota
70 let Petr Křemen, Chotoviny
Jaroslav Merxbauer, Chotoviny
Zdeněk Přichystal, Chotoviny
80 let Jiří Pavlík, Chotoviny
9 1 let Marie Bukvajová, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

s mládeží zůstaly doma. Někde
u slabého bílého piva, většinou
ale při bílé kávě a bavily se různými lidovými zvyky. Na Nový
rok hospodář prošmejdil ve stavení kdejaký kout, aby spatřil bílou myšku. Přálo-li mu štěstí a
bílou myšku chytil, celá rodina
jásala, protože to znamenalo po
celý rok neobyčejné štěstí a rozmnožení majetku. Bílá myška byla dána do krabice a členové rodiny se překonávali v péči o její
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blaho. Když to myška nevydržela a rozžehnala se s tímto světem, zavládl v rodině smutek,
protože věřili, že se k nim štěstí
obrátilo zády.
Proto, když po bujaře prožitém silvestru a zvlášť úspěšné
konzumaci alkoholu uvidíte na
Nový rok hejno bílých myšek,
nezoufejte! Považujte se za dítě
Štěstěny a věřte, že po celý rok
budete mít štěstí a úspěch.
Jaroslav Wimmer

O zdvořilostech trochu jinak
Americký multimilionář Edward
E. Simmons v knize vzpomínek
napsal, že zdvořilost je nejlacinějším a také velmi často nejlepším kapitálem na světě. V obchodních vztazích prý z ní jdou
největší úroky, které podnikatele zhola nic nestojí. Protože ale
každá věc má – jak se říká – čertovo kopýtko, podívejme se na
různé projevy zdvořilosti trochu
z jiného soudku.
Ve všech příručkách společenského chování se dočteme,
že pozdrav, doplněný smeknutím pokrývky hlavy, je od nepaměti projevem úcty člověka k
člověku. Je pravda, že tradice
smekání pokrývky hlavy je velice stará, ale tento projev zdvořilosti měl původně zcela jiný
význam. Čepečky museli smekat pouze otroci, aby tak upozornili na svou poníženost a nerovnost se svobodnými pány.
Po sejmutí čepičky totiž bylo
vidět, že podle nařízení mají do
půli ostříhanou hlavu.
Stejně tak salutování uniformovaných osob se vyvinulo ze
zvyku, který měl úplně jiný význam. Jeho prapůvod prý pochází z rytířské doby, kdy v osobním styku byli lidé převelice opatrní. Dnešní přikládání ruky ke
štítku čepice je pozůstatkem pohybu, při kterém obrněnec při
setkání s jiným člověkem nejdříve rukou nadzvedl hledí, aby
mu tak dokázal, že nemá nekalé
úmysly. Stejně tak podání ruky
při pozdravu, které dnes je výrazem zdvořilosti ba dokonce přátelství, má původ v lidské opatrnosti a nedůvěřivosti. Podávaná
ruka totiž nemohla udeřit.
Dnes se už běžně nenosí rukavice, leda v zimě, když pořádně mrzne. Byly ale doby, kdy to
patřilo k bontonu i v ostatních
ročních obdobích. Samozřejmě,

že se slušelo rukavici před podáním ruky sejmout. Ani tento projev zdvořilosti nemá příliš lichotivý původ. Není žádným tajemstvím, že ve středověku si mocní nebrali žádné velké servítky
při odstraňování svých protivníků. A tak při podání ruky skryté v rukavici bylo nebezpečí, že v
ní je nenápadně ukryt vyčnívající hrot napuštěný prudkým, jedem který „pozdraveného” člověka celkem spolehlivě poslal
na onen svět. Zejména v 15. století, kdy nikdo z vysoce postavených osob si ani chvíli nebyl
jist holým životem, byla přijata
zásada, že při podání musela být
rukavice nejdříve sňata.
Z uvedených případů vidíme,
že co dnes považujeme za zdvořilost a vybrané společenské
chování, vzniklo vlastně z pouhé opatrnosti před lidskou špatností.
K dobrému mravu též patří
vykání, které také nebývalo samozřejmostí. Ve středověku se
tykalo i králům. O tom, jak vlastně vykání vzniklo, je několik verzí. Jeden výklad praví, že prapůvod vykání je v jednom z nejmenších států světa – San Marinu. Tato nejstarší evropská republika vzniklá v roce 1263 čítá,
jak známo, necelých dvacet tisíc
obyvatel žijících na území velkém 61 km2. Vládne tu Velká rada, která vždy na půl roku volí
malou Malou radu a ta jmenuje
na stejné období dva kapitány –
regenty, kteří po tu dobu jsou
hlavou státu. Je zvykem, že když
mluví jeden, hovoří i za druhého
a při jejich oslovování tedy lidé
používají množné číslo. Z toho
prý vzniklo vykání jako zdvořilostní forma společenského styku a rozšířilo se i do ostatních zemí.
-wimmer-
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PO ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY SI MŮŽETE
TAKÉ ZAPŮJČIT NOVÉ HRY

Rytíř Klouzek: Zlí padouši obsadili
naše krásné království a uvedli ho
do strašného chaosu! Musíte království zachránit, a to hned! Společnou rukou proveďte chrabrého
rytíře Klouzka celým dobrodružstvím

plným zvratů, nástrah a překážek
až do cíle.
Proveďte rytíře celou trasou na každé mapě od startu k cíli tak, aby se
vyhnul všem pastím, překážkám a
nástrahám. Trasu určuje stezka vyznačená světlou čarou. Pokud se
vám podaří dorazit až do cíle poslední mapy s alespoň jedním zbývajícím životem, vyhráli jste.
Desítka Junior: Oblíbili jste si hru
Desítka? Tentokrát se k vám dostá-

KAŽDOU STŘEDU V 9.00 hod.
U JEDNOTY V CHOTOVINÁCH

vá ve verzi speciálně určené pro hraní s mladšími hráči. Hra vychází z
důvěrně známých principů a lze ji
hrát zcela samostatně – základní hru
Desítka potřebovat nebudete. Čeká
vás nová porce otázek a možných
odpovědí, nové výzvy, nová porce zábavy zejména pro rodiny s dětmi.
Ke každému okruhu ve hře přísluší
10 otázek a 10 možných odpovědí.
Pokud odpovíte správně, získáte
bod. Když jste znovu na tahu, můžete hledat další správnou odpověď.
V tu chvíli ovšem podstupujete riziko, že body získané dříve v tomto
okruhu ztratíte. Budete hrát na jistotu, nebo riskovat? Ve hře je 200
okruhů, 2000 otázek a 2000 správných odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném Smartbox s počítadly bodů a žetony odpovědí.
Dragomino:
Prozkoumejte rozličné krajiny tajemného Dračího ostrova, najděte vzácná dračí vejce a
ochočte si neposedná dráčata!
Dragomino je samostatná hra z rodiny Kingdomino, která potěší i ty
nejmenší hráče. Navštivte nové kra-
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Veselé Vánoce a hodně zdraví
do nového roku
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jiny výběrem dílku domina. Přidejte
domino do své prozkoumané oblasti. Objevte dračí vejce spojením
krajin stejného typu. Nahlédněte,
zda jste našli draka, či jen prázdnou skořápku. Kdo z vás najde nejvíce dračích mláďat?
Příšerky ze skříně: Kooperativní
hra pro nejmenší krotitele příšer,
vhodná zejména před spaním! Nemůžete usnout? Bojíte se příšerek?
Začněte hrát a zažeňte je zpět do jejich skříně! Příšerky ze skříně jsou
kooperativní hra. To znamená, že
hráči namísto toho, aby spolu soupeřili, musí spojit své síly, aby dokázali příšerky porazit. Všichni hráči
pak buď společně vyhrají, nebo prohrají. Může hrát i jedno dítě!
Pavlína Hrstková Jordáková

Poslední florbalový rozhovor v tomto roce

V posledním čísle tohoto roku si můžete přečíst rozhovor
se stálicí chotovinského florbalového týmu Václava Pražáka
staršího, který se krátce rozpovídal i o svých florbalových
začátcích.
Chybí ti florbalové vytížení?
Samozřejmě mi chybí. Především v zimě je to totiž dobrá
kondiční příprava a zpestření
na jarní fotbalovou část sezóny.
Člověk je tak prakticky v pohybu celý rok. Navíc máme výbornou partu, takže mě mrzí, že se
teď nepotkáváme na zápasech.
Myslím si, že tým je dobře vyvážený i věkově, jelikož my starší,
jako třeba Petr Havlík či Roman
Mládek, přinášíme určité zkušenosti a možná větší klid v rozehrávce, zatímco mladí to všech-

no poctivě oběhají a střílí góly.
Všechno to do sebe krásně zapadá a jsem přesvědčený, že
lepší herní projev je znát každým zápasem.
Myslíš si, že v novém roce
sezóna začne či nikoliv?
Doufejme. Je to velmi těžké odhadovat, jelikož amatérské kolektivní halové sporty určitě přijdou na řadu při rozvolňování až
jako jedny z posledních. Situace
se může ještě několikrát změnit,
takže až to prostě půjde, budeme jenom rádi.
Stále se ještě nedohrálo
poslední kolo sezóny minulé,
má to ještě vůbec smysl dohrávat po takové době?
Myslím si, že to už smysl nemá.
Přeci jen většině týmů chybí
pouze poslední kolo, takže bych
pro každý tým vypočetl bodový
průměr z odehraných zápasů a
určil bych tím celkové pořadí.
(Tím by Draci Chotoviny přeskočili
Rychlou rotu Tábor, čímž by se
dostali na 6. příčku. pozn. autora)

Jaké ambice by měli Draci
Chotoviny mít, pokud by se konečně začalo hrát?
Určitě bychom se opět chtěli dostat do finálové skupiny v boji o

titul. V tom lepším případě bychom konečně rádi skončili na
medailových pozicích, protože se
domnívám, že tým na to máme.
Pokud bychom se například nedokázali vůbec dostat do finálové skupiny, určitě by to bylo pro
všechny velikým zklamáním.
Jak jsi se vlastně k florbalu
dostal a co tě na něm tak zaujalo, že jsi ho začal hrát?
To je zajímavá otázka, protože
florbal mě nikdy moc nebavil a
vůbec jsem se o něj nezajímal.
Jenže jednoho dne mi zavolal
švagr (Petr Lukeš, pozn. autora), jestli si nechci přijít zahrát,
jelikož jich bylo málo. Tak jsem
to zkusil, přišel jsem, chytlo mě
to a od té doby jsem nepřestal.
Pokud bychom se bavili z hlediska času, tak je to zhruba 8 let
zpátky, možná i trochu víc. Musím však podotknout, že sledovat florbal v televizi mě stále nebaví.
Tvým začátkem v Táborské
florbalové lize bylo hraní za jakési béčko Draků – Chotoviny
Stars, jak bys zhodnotil své působení v tomto týmu?
(smích) To jsme se to vlastně
ještě teprve učili vůbec hrát. Ne-

znali jsme příliš pravidla, takže jsme se
často divili, když rozhodčí pískl
faul za něco, co jsme vlastně vůbec nechápali, takže ty začátky
byly poněkud úsměvné. Zpočátku jsme proto ani moc nehleděli
na výsledky, jelikož ty byly občas opravdu hrůzostrašné, ale i
to byla cenná zkušenost do dalších bojů. Byl jsem rád, že jsem
si mohl zahrát již od začátku například s tebou a švagrem, a že
nám to vydrželo až do dnešní
doby.
Skončeme otázkou mimo
sportovní odvětví, jak se těšíš
na Vánoce? Máš už vybrané dárky, nebo to necháváš na poslední chvíli?
Nechávám to na last minute
(smích). Já dárky rozdávám celoročně, nemá cenu se nějak urputně zaměřovat na jeden den,
případně jedno období z celého
roku. Nicméně Vánoce jsou krásným obdobím být doma se svými nejbližšími a odpočinout si od
pracovních povinností.
Přeji vám proto
všem hodně
zdraví, štěstí
a spokojenosti!
Ptal se Václav Pražák ml.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
VÁNOČNÍ ROZHOVOR:

Momentálně asi největší talent současného českého fotbalu. Je mu teprve 22 let,
válí ve Spartaku Moskva i v národním týmu.
A možná si někteří vzpomenou, že běhal
také po hřišti v Chotovinách. To, když před
lety přijel dva roky po sobě jako tahoun
Slavie Praha na turnaj žáků a pak mladšího
dorostu. V předvánočním čase ho tedy Listy
Chotovinska oslovily, jestli si naše akce
ještě pamatuje.
Alexi, díky za tvůj čas. Tak jak, vzpomeneš si ještě na turnaje u nás v Chotovinách?
Vzhledem k tomu, že když jsem byl v přípravce, později v žácích a potom v dorostu,
můžu říct, že jsem absolvoval turnajů desítky a možná i více. Vzpomínám si, že každý víkend jsme byli někde. Na podzim a na
jaře se hrála liga a v zimě a létě jsme jezdili
na turnaje. Spoustu z nich jsme si dokonce
zařizovali sami, přesněji rodiče, včetně mého táty. Pro nás to byly skvělé zážitky a máme opravdu spoustu medailí, ocenění a vzpomínek! Začínal jsem s fotbalem v Moravské
Slavii Brno, potom jsem byl ve Zbrojovce
Brno a později ve Slavii Praha, takže jsem
projel s fotbalem opravdu celou republiku
a víkendy strávil po turnajích. Stejně tak si
i docela dobře pamatuji na turnaje v Chotovinách.
Bylo to pro vás zpestření vyrazit někam
mimo Prahu?
V té době člověk neměl skoro žádné povinnosti, nemusel na nic myslet a měl spoustu
energie a chuti. Nikdy jsem nebyl ten typ, co
by zůstal o víkendu doma a koukal na televi-

ALEX KRÁL VZPOMÍNÁ NA CHOTOVINY
A JEHO TÁTA CHVÁLÍ OBČERSTVENÍ
zi, takže jsem byl strašně rád za to, že jsme
opravdu každý víkend byli někde a nezáleželo kde. Spousty těch turnajů se nám podařilo vyhrát a o to větší chuť jsme vždy měli
jet na další!
Byli jste u nás spokojení? Překvapilo
Slavii něco?
Turnaj v Chotovinách se pořádal v létě, kdy
bylo hezké počasí a o to příjemnějším to bylo. Jako malý jsem ale nic jiného než fotbal
nevnímal, a proto je těžké říct něco k organizaci a ke hřištím. Ale nepamatuji si, že by
bylo něco v nepořádku a i co se týče hřiště,
bylo kvalitní a nachystané. Dokonce i můj
táta, který si vždy rád na turnaji dal klobásku nebo kousek masa, catering v Chotovinách moc chválil (smích).

se týká reprezentace, tak se nám podařilo
postoupit na EURO, podařilo se nám i přes
všechny komplikace s koronavirem postoupit do Áčkové skupiny Ligy Národů mezi elitu a ve všech důležitých zápasech jsem měl
maximální vytížení. Takže co se týče fotbalu,
jsem maximálně spokojený se vším. A jsem
rád, že jsem v klubu, ve kterém můžu růst a
i sám vidět určitý progres a zároveň i spoustu věcí, na kterých je potřeba dál pracovat!
Co se týče osobního života, tak je pro mě
nejhezčí, že si můžu plnit svoje sny a také
plnit sny svým nejbližším! A zároveň dělat
co mě baví a naplňuje.
Jak jsi se popasoval s ruštinou?
Co se týče ruštiny, tak ovládám základy, dokážu se bavit i se spoluhráči, kteří mluví je-

První léto přijelo Dynamo ČB, pak Táborsko. Ve finále jste ale vždy hráli se
Spartou. Pamatuješ ještě ta derby?
Každý zápas proti Spartě je speciální. I přesto, že jsme byli mladí, tak rivalita na hřišti byla. Už tehdy jsme v tom měli emoce, v dobrém
slova smyslu, a každý zápas proti Spartě měl
speciální náboj. Zvlášť když jsme se potkali
na nějakém turnaji a ještě k tomu ve finále.
Teď válíš v Rusku. Jsi tam spokojený?
Momentálně jsem ve Spartaku Moskva a po
roce můžu říct, že to byl extrémně důležitý a
správný krok v mé kariéře. Posunul jsem se
z Česka do lepší ligy a i přesto, že hned po
mém příchodu skončil trenér, který si mě
tam přivedl, ustál jsem to a pokud budu pokračovat v těch výkonech jako do teď, budu
si svoji pozici pořád víc a víc upevňovat. I co

nom rusky. Hodně mi pomohlo i to, že jsem
dobře zapadl do kabiny a pokaždé, když byla možnost někam s nimi jít, tak jsem šel
a za pochodu jsem se naučil to, co potřebuji.
Blíží se Vánoce. Jak je budeš trávit?
Co se týče Vánoc, tak máme v plánu s přítelkyní letět na dovolenou a pořádně si odpočinout, potom s kamarády na hory a potom bych chtěl ještě stihnout dovolenou s
rodiči, protože budeme mít volno zhruba
měsíc. Tento rok byl hodně fyzicky náročný.
I když se liga přerušila, tak se člověk musel
pořád udržovat. Já jsem navíc tu pauzu měsíc a půl, kdy byla ruská liga přerušená, využil maximálně. Jel jsem se svými trenéry
a agentem tady v Česku v režimu dvoufázových tréninků posilovna/hřiště a hrozně
mi to pomohlo. V létě potom skončila sezóna a hned za týden začala nová, takže jsem
byl úplně bez dovolené, a proto se těším, že
si pořádně odpočinu. A ohledně dárků, těžko říct. Mně bude úplně stačit strávit čas s
mojí rodinou a přítelkyní, protože Rusko má
od dubna zavřené hranice a dá se sem dostat pouze přes pracovní vízum, když nemáte ruské občanství. Tím pádem jsem půl
roku rodiče a přítelkyni vídal, jen když jsem
přijel na reprezentační sraz, a to byl jen jeden večer, než jsem zase odletěl zpátky.
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TJ Sokol Chotoviny přeje Alexi Královi
a také všem chotovinským hráčům, trenérům a fanouškům
pohodové Vánoce, hodně úspěchů a především zdraví v roce 2021.

Stránku připravil D. Mendel ml.

