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OBEC ZVAŽUJE POSTAVIT POD FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AREÁL
Před dvěma lety koupila obec Chotoviny pole pod fotbalovým
hřištěm, které bylo majetkem Českobudějovické diecéze římskokatolické církve. Od začátku bylo záměrem vybudovat zde
něco, co bude sloužit všem obyvatelům obce. V současné chvíli
je tedy na stole návrh na stavbu školního sportovního areálu.
„Areál se nám zdá jako dobrý školní závody a olympiády,“ říká
nápad. Je to lokalita v širším stře- starosta Chotovin Zdeněk Turek.
Zastupitelé už měli možnost
du obce, blízko mateřské školy
a základní školy, kousek je i fot- se seznámit s prvním návrhem
balové hřiště a kuželna. Školu projektu, vizualizace obsahuje
už dlouhá léta trápí nedostatek 12 pohledů z různých stran a
kvalitního zázemí pro pohybové k nahlédnutí je i na obecním úřaaktivity, tělocvik i přípravu na dě. Vedení obce oslovilo také
odborníky z Tábora, kteří už mají s podobnými projekty zkušenosti. Školní sportovní areál by
měl mít atletický ovál, rovinku
pro sprinterské disciplíny, doskočiště pro skok do dálky a sektor
pro vrh koulí. Součástí by mělo
Třinácté zasedání
být i víceúčelové hřiště na tenis,
házenou, volejbal, malý fotbal či
zastupitelstva
nohejbal. Chybět nebudou ani
střídačky a divácký ochoz.
Duben v ZŠ a MŠ
V areálu by mělo vyrůst také
hřiště pro workout a dětské hřiště s hracími prvky pro menší děÚklid
ti. Po celé ploše bude umělý po(nejen) Chotovin
vrch, aby se dala sportoviště využívat i v zimním období. Tradiční
svah pod kuželnou by dál zůstal
Mokrý máj
jako
malá sjezdovka, kterou
– v stodole ráj
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už léta děti využívají k sáňkování
či bobování. Mezi školním areálem a mateřskou školkou by pak
vzniklo parkoviště, které by mohli využívat rodiče při cestě do
školky, protože situace s parkováním není v současné době
ideální.
„Je to první návrh a první vizualizace, o konečné podobě se
bude ještě hodně diskutovat.
V tuto chvíli řešíme i způsob
financování. Hledáme nejvhodnější dotační titul. Na základě toho se budeme rozhodovat, zda
postavíme velkorysou variantu
nebo budeme muset někde slevit. Prostor je to

obrovský, počítáme i s místem
pro případnou další budovu mateřské školy a máme zálohu i
pro výstavbu objektů pro služby,“ doplňuje starosta Zdeněk
Turek.
Školní sportovní areál by primárně sloužil základní a mateřské škole, počítá se ale také s využitím pro sportovní oddíly v Chotovinách i širokou veřejnost.
Areál bude oplocený a mohl by
tam fungovat podobný model jako ve sportovní hale, kde se střídají v rezervacích škola, tělovýchovná jednota i veřejnost.
D. Mendel
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 13. zasedání
konaného dne 15. dubna 2021
od 19:00 hodin v sále kulturního
domu v Chotovinách
Přítomni: Mgr. Turek, p. Jordák, Ing. Bervida,
Mgr. Bětíková, p. Filip, MUDr. Horák,
Marek Moos, p. Pražák, Mgr. Sochůrková,
p. Malenický, MgA. Volfová, Ing. Junová,
Mgr. Mendel – přítomen od 19.12 hodin
Omluveni: PaedDr. Němec, Ing. Novotná
Návrh usnesení:
Mgr. Bětíková, Mgr. Sochůrková
Ověřovatelé: Ing. Junová, p. Pražák
Zapisovatel: Z. Sumerauerová
Program:
1. Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO
2. Komplexní pozemkové úpravy Liderovice
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3
4. Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace TJ Sokol Chotoviny

5. Finanční dar pro Diakonii ČCE Rolničku
6. Rozpočtové opatření provedená radou
obce
7. Pozemky
8. Změna č. 1 územního plánu
9. Víceúčelové hřiště – informace
Jednání zahájil starosta Mgr. Turek. Přivítal
přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a je usnášení schopné, protože
je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Dále pan starosta seznámil přítomné s programem jednání. Z programu jednání byl přesunut bod č. 10 – Rozpočtové opatření provedená radou obce za bod č. 6 – Přijatá opatření k nápravě nedostatků závěrečného účtu.
Tento bod bude řešen na následujícím zasedání zastupitelstva obce při schvalování závěrečného účtu obce Chotoviny za rok 2020.
Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.

Pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvlášť.
Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
1. Kontrola usnesení z 12. zasedání – Zápis
a usnesení z 12. zasedání byly ověřeny Mgr.
Bětíkovou a Mgr. Sochůrkovou a byly řádně
zveřejněny na úřední desce. Nebyly k nim
vzneseny námitky a jsou proto považovány
za schválené.
Kontrolu přijatých usnesení provedl pan starosta.
Dále pan starosta podal informaci k podané
žádosti o vyjádření k plánovaným průmyslovým halám na pozemcích v průmyslové zóně
v k.ú. Liderovice, za silnicí E-55. Z důvodu významnosti a budoucího dopadu projektu pro
obec se pan starosta rozhodl svolat k projednání návrhu rozšířenou radu obce na 22.4.
2021.
Usnesení č. 172/2021/Z13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis
a usnesení z 12. zasedání z. o., ze dne 15. 12.
2020.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
2. Komplexní pozemkové úpravy Liderovice
– pan starosta přivítal Ing. Davida Mišíka,
ředitele Pozemkového úřadu v Táboře, který
představil plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v Liderovicích. Jedná se především o navržení protierozních opatření a cestní sítě skládající se z cest vedlejších, které jsou založeny na konstrukční vrstvě
tl. 40-50 cm se zpevněným povrchem a doplňkových cest, které mohou být také opatřeny konstrukční vrstvou, ale jejich povrch není
zpevněný. Pan starosta navrhl rozšířit plán o protierozní opatření v severozápadní části obce,
která by omezila dlouhodobý problém zaplavování návsi vodou z přilehlých polí.
Usnesení č. 173/2021/Z13
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem plánu
společných zařízení v k.ú. Liderovice a požaduje prověřit možnost protierozní ochrany v
lokalitě severozápadní část Liderovic v místě
vedení nízkého napětí.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 – je nedílnou součástí materiálů. Tímto opatřením se
navyšuje investiční příspěvek na opravu multifunkčního domu v Chotovinách (KD).
Usnesení č. 174/2021/Z13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, které je nedílnou součástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Chotoviny – zastupitelům byl
předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chotoviny pro TJ Sokol
Chotoviny ve výši 265.000,– Kč (oddíl kuželek 70.000,– Kč, oddíl kopané 190.000,– Kč,
sport pro všechny 5.000,– Kč).
/pokračování na str. 4/
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STŘÍPKY Z OBCE
Obec Chotoviny ve spolupráci se základní školou rádi
pomohou při registraci k očkování. V případě zájmu
volejte telefonní číslo 776 786 906, pí. Yvona Kaňová.
22. dubna se uskutečnilo zasedání rady obce, na které
byli pozvání všichni zastupitelé. Důvodem schůzky byla
žádost společnosti DIVIDENT PLUS spol. s r.o. o vyjádření ke studii „Průmyslový park Chotoviny jih“. Záměrem
společnosti je vystavět v lokalitě podél silnice E 55 nad
Lapáčkem tři haly pro drobnou výrobu či skladování.
Zastupitelé se shodli, že návrh splňuje výškové a prostorové limity stanovené územním plánem, ale pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s tímto záměrem je potřebné
znát konkrétní provozy, které budou v halách umístěny.
Jen tak se dá posoudit zatížení této lokality.

Průmyslový park Chotoviny – jih
V dubnu jsme obnovovali povrchy komunikací. V Chotovinách se opravily části komunikace Na Kůskovci a hráz
u Jezírka, v Sedlečku cesta od průjezdní komunikace k
č. p. 18 a v Řevnově náves a lokalita za obnoveným mostem. Zbývá vyřešit sesouvající se strouhu v Řevnově za
mostem vpravo.
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V Řevnově – aleji směrem na Basamtku – byly odstraněny
nebezpečné stromy. Nyní dojde k úklidu větví a všech
odpadů, které byly do aleje navezeny.

Na konci dubna zahájil Katastrální úřad pro Jihočeský
kraj obnovu katastrálního operátu v katastrálním území
ŘEVNOV. To znamená, že se kontrolují hranice pozemků
a obvody budov. Doporučuji občanům, aby se o tyto věci
zajímali.
Všem, kteří jste vznesli připomínky a náměty k návrhu
nového sportoviště pod fotbalovým hřištěm, děkuji. Všechny připomínky budou projednány.
Starosta obce děkuje organizátorům a všem zúčastněným za dubnový úklid obce. Více v samostatném článku
organizátorů akce.
RO pověřila starostu přípravou obecní vyhlášky, která
by zabránila venkovnímu spalování odpadu. Dým obtěžuje občany především v jarních a podzimních měsících.
Po dohodě se zhotovitelem začne I. etapa obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Lomená 7. června 2021. Pro lepší
informovanost svolávám na úterý 2. 6. 2021 od 16.00 hodin
schůzku s obyvateli ulice Lomená. Schůzka je určena pro
občany, kteří žijí v opravovaném úseku od křižovatky
s ulicí K Václavu k domu čp. 220. Sejdeme se na křižovatce
s ulicí K Václavu.

Oprava komunikací – Na Kůskovci

Obnova kanalizace a vodovodu v ulici Lomená
– začátek opravovaného úseku, místo schůzky

– v Sedlečku

konec opravovaného úseku

– v Řevnově

Obnova kanalizace v ulice Průběžná bude zahájena
1. srpna.
Chotovinská pouť by se měla letos konat v neděli
27. června. Chotovinské slavnosti jsou naplánovány na
14. srpna.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
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/pokračování ze str. 2/
Usnesení č. 175/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sokol Chotoviny
ve výši 265.000,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5. Finanční dar pro Diakonii ČCE
Rolničku – zastupitelé obdrželi návrh darovací smlouvy o poskytnutí
daru Diakonii ČCE – středisku Rolnička ve výši 54.000,– Kč na spolufinancování sociálních služeb pro
klienty z naší obce.
Usnesení č. 176/2021/Z13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí daru Diakonii ČCE –
středisku Rolnička ve výši 54.000,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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6. Rozpočtová opatření provedená radou obce – jsou nedílnou
součástí materiálů.
Usnesení č. 177/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny bere
na vědomí rozpočtová opatření č.1/
2021 a č. 2/2021 provedená radou
obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
7. Pozemky – Prodej částí pozemku parc.č. 728/3 a 728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota. Pan V. Z. podal žádost o
odkup části pozemku parc. č. 728/3
a části pozemku 728/20 k.ú. Jeníčkova Lhota, tyto oddělované části
byly v novém GP ze dne 12. 1. 2021
č. 270-15/2020 označeny jako nový
pozemek parc. č. 728/57. Tento pozemek je dlouhodobě využíván
vlastníkem sousedního pozemku 29
a je k němu i připlocen. Zastupitelstvo obce záměr prodeje schválilo

Optimista se pozná podle toho, že . . . (dokončení v tajence).
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usnesením č. 155/2020/Z12 dne Usnesení č. 179/2021/Z13
15. 12. 2020.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje prodej pozemku parc.č. 728/20
Usnesení č. 178/2021/Z13
Lhota o celkové veZastupitelstvo Obce Chotoviny schva- k.ú. Jeníčkova
2
2
luje prodej části pozemku parc. č. likosti 17m za cenu 100,– Kč/m ,
celkem
1700,–
Kč
paní
P.
M.
728/57 k.ú. Jeníčkova Lhota o celkové velikosti 7m2 za cenu 100,– Kč/m2, Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
celkem 700,– Kč panu V. Z.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, Usnesení bylo přijato.
– Prodej pozemku parc. č. 229/4.
zdržel se 0.
Paní K. Č. podala žádost o odkup poUsnesení bylo přijato.
zemku parc. č. 229/4 o ploše 57 m2
– Prodej pozemku parc. č. 728/20 k.ú. Liderovice. Paní K. Č. je spoluk.ú. Jeníčkova Lhota. Paní P. M. po- vlastnicí sousedního pozemku st.p.
dala žádost o odkup části pozemku 31 a pozemek 229/4 má připlocen
parc. č. 728/3 a části pozemku 728/ ke svému pozemku a dlouhodobě
20 k.ú. Jeníčkova Lhota, tyto oddě- ho využívá pro svojí potřebu. Zastulované části byly v novém GP ze dne pitelstvo obce na svém zasedání ko12. 1. 2021 č. 270-15/2020 ozna- naném dne 15. 12. 2020 usnesečeny jako pozemek parc. č. 728/20. ním č. 156/2020/Z12 schválilo záTento pozemek je dlouhodobě vy- měr prodeje pozemku.
užíván vlastníkem sousedního po- Usnesení č. 180/2021/Z13
zemku 27/2 a je k němu i připlocen. Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaZastupitelstvo obce záměr prodeje luje prodej pozemku parc.č. 229/4
schválilo usnesením č. 154/2020/Z12 k.ú. 2Liderovice o celkové 2velikosti
57m za cenu 100,– Kč/m celkem
dne 15. 12. 2020.
tedy 5700,– Kč paní K. Č.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdržel
se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Odkup pozemku parc. č. 356 k. ú.
Moraveč u Chotovin. Vlastníci pozemku
paní D. D. paní V. K. a paní V. Ž. předložili
dne 31. 3. 2021 obci nabídku na odkup
pozemku parc. č. 356 o ploše 2696 m2
k. ú. Moraveč u Chotovin za cenu 25 Kč
za 1m2. Uvedený pozemek se nachází
v sousedství pozemku 228/4, na kterém
jsou umístěny studny zajišťující odběr
pitné vody pro vodojem v Moravči. Pozemek 356 v současné době používáme pro přístup k pozemku 228/4. Rada
obce na svém zasedání konaném dne
1. 4. 2021 odkup schválila.
Usnesení č. 181/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje odkup pozemku parc. č. 356 k.ú.
Moraveč u Chotovin o celkové ploše
2696 m2 za cenu 25 Kč/m2, celkem tedy
67 400,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje částí pozemků parc.č.
1421/1 a 1421/4 k.ú. Řevnov. Pan J. N.
podal žádost o odkup části pozemku
parc. č. 1421/1 o ploše cca 30m2 k. ú.
Řevnov a části pozemku parc. č. 1421/4
o ploše cca 38 m2, na kterém je umístěna
studna, která zásobuje jeho nemovitost
pitnou vodou. Osadní výbor na svém
jednání dne 1. 12. 2020 záměr prodeje
schválil. Rada obce na svém zasedání
dne 18. 2. 2021 usnesením č. 501/2021
prodej rovněž schválila.
Usnesení č. 181/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1421/1 k.ú. Řevnov o celkové ploše
cca 30 m2 za cenu 100 Kč/m2 panu J. N.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1421/4 k.ú. Řevnov o celkové ploše
cca 38 m2 za cenu 100 Kč/m2 panu J. N.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0, zdržel
se 0.
Usnesení bylo přijato.

/dokončení na str. 5/
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– Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 10/2 k.ú. Řevnov. Paní D. H.
podala žádost o odkup části pozemku parc. č. 1408/1 o ploše cca 37m2
k.ú. Řevnov, který dlouhodobě využívá a udržuje a zároveň na něm
má umístěnou studnu, která zásobuje její nemovitost pitnou vodou.
Osadní výbor na svém jednání 13.1.
2021 záměr prodeje neschválil. Rada obce na svém zasedání dne 18. 2.
2021 usnesením č. 501/2021 prodej rovněž neschválila.
Usnesení č. 182/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1408/1 k. ú. Řevnov
o celkové ploše cca 37m2 paní D. H.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje pozemku parc. č.
440/20 k. ú. Moraveč u Chotovin.
Paní I. D. podala dne 29. 3. 2021
žádost o odkup pozemku parc. č.
440/20 k.ú. Moraveč u Chotovin o
ploše 216m2 k. ú. Moraveč u Chotovin. V platném územním plánu je
pozemek veden jako stavební. Rada
obce na svém zasedání konaném
dne 1. 4. 2021 usnesením č. 506/
2021 záměr neschválila.
Usnesení č. 183/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 440/20 k.ú. Moraveč u Cho-
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tovin o celkové ploše 216m2 paní I. D.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 434/1 k. ú. Moraveč u Chotovin. Pan P. V. podal žádost o odkup části pozemku parc. č. 434/1 o
ploše cca 12 m2 k. ú. Moraveč u
Chotovin. Pan P. V. je vlastníkem
sousedních pozemků parc. č. 12/3
a 3/2, přikoupením tohoto pozemku
by se sjednotil tvar oplocení a tento
dosud nevyužívaný pozemek, by tak
mohl užívat společně se svými pozemky. Rada obce na svém zasedání konaném dne 4. 2. 2021 záměr
schválila.
Usnesení č. 184/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 434/1 k. ú. Moraveč u Chotovin o celkové ploše cca 12m2 za
cenu 100 Kč/m2 panu P. V.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 405/6 k. ú. Beranova Lhota.
Paní M. N. podala žádost o odkup
pozemku parc. č. 405/6 o ploše
41m2 k.ú. Beranova Lhota, který je
dlouhodobě připlocen k pozemkům
v jejím vlastnictví a je společně s
nimi využíván. Rada obce na svém
zasedání dne 18. 2. 2021 záměr
schválila.

Usnesení č. 185/2021/Z13
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 405/6 k.ú. Beranova Lhota o celkové ploše 41m2 za cenu 100 Kč/m2
paní M. N.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
8. Pořízení změny č. 1 ÚP Chotoviny – změna ÚP se týká změny způsobu využití části pozemků, označených v platném územním plánu
jako ČZ. 2. PV – plochy veřejných
prostranství na plochy ZS – zeleň
soukromou a vyhrazenou, upřesnění regulativů pro plochy soukromé
a vyhrazené zeleně, aby umožňovaly umístění bazénu, pergoly. A zároveň upřesnění regulativů oplocení tak, aby zůstaly zachovány pohledně otevřená prostranství i pro
chodce. Tzn. nepřípustné – neprůhledné souvislé oplocení by bylo
možné realizovat jen na pozemcích
vystavené velké hlukové zátěži.
Usnesení č. 186/2021/Z13
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. pořízení změny č. 1 územního
plánu Chotoviny zkráceným způsobem dle §55a zák. 183/2006 Sb.
v platném znění.
2. obsah změny územního plánu dle
záměru na pořízení změny č.1 ÚP
Chotoviny dle přiložené přílohy č. 1.
3. oprávněnou osobu pořizovatele

Ukliďme nejen Chotoviny
Tak je to za námi. Na úvod chci poděkovat
všem zúčastněným za opravdu velký odvedený kus práce. Práce to nebyla nijak příjemná a na vlastní kůži jsme poznali, že je naše
okolí plné odpadu. Všichni si zasloužíte obdiv
a metál! Jsem nadšená, kolik z vás se do toho s námi pustilo. Psali mi i lidé, kteří šli po
vlastní ose a odpad sami odvezli do sběrného
dvora. Krásně jsme to zvládli spolu a přitom
bez sebe.
Nebudu vám mazat med kolem pusy, jak
byla akce skvělá, nebyla! Raději bychom trávili čas jinak. Nám všem se naskytl katastrofální pohled na stav prostředí, ve kterém žijeme a říkáme mu příroda. Já bych to bez nad-
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sázky nazvala skládka, nové sídliště Chánov!
Jakýmkoliv směrem jsme se vydali, podél silnic, polních cest, na loukách, v lese, kolem
rybníků, byl nehorázný nepořádek. Opravdu
šílenost! A to se nám podařilo posbírat pouze odpad, který byl na povrchu, vegetace už
zvládla tuny ukrýt pod nánosy listí.
Nebylo by na čase už přivítat 21. století a
přestat s tímto šíleným zlozvykem? V čem
jsme teda jiní než rozvojové země? V tom, že
to umíme uklidit pod vrstvu větví? Někomu
z vás to možná připadá naprosto normální
a nemáte s odhazováním odpadků kdekoliv problém. Druhá část z nás toto absolutně nemůže pochopit, rozčiluje ji to a cítí se vůči tomu

pro spolupráci s pořizovatelem při
pořízení změny č. 1 ÚP Chotoviny je
místostarosta obce Jan Jordák.
4. Pořízení změny č. 1 územního
plánu zajistí obec Chotoviny podle
§ 6 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.
osobou s požadovanými kvalifikačními požadavky.
5. Celkové náklady na pořízení a zpracování změny územního plánu včetně úplného znění po změně č. 1 ÚP
Chotoviny budou plně hrazeny žadatelem o změnu územního plánu.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
9. Víceúčelové hřiště – informace.
Zastupitelé obdrželi vizualizaci navrhovaného víceúčelového hřiště v
Chotovinách e-mailem. Vizualizace
je taktéž vyvěšena na webu obce,
kde občané mohou vkládat své náměty a připomínky. Pan starosta vyzval zastupitele, aby své návrhy a
připomínky k vizualizaci zasílali do
konce měsíce dubna na e-mail obce
Chotoviny.
Usnesení č. 187/2021/Z13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o přípravě víceúčelového
hřiště.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno ve 20:30 hodin.
Zapsala: Zuzana Sumerauerová

bezmocně. Proč si někdo z vás dá práci a místo do popelnice, kontejnerů tříděného odpadu, sběrného dvora, odveze odpad do přírody? Zavázané pytle plné kostí, jablek, trávy,
větviček? Mě upřímně nejvíc dostalo množství květináčků a pytlů od substrátu, jakože na
zahrádce to máte hezký, pak jedete do lesa
a tam to vyhodíte? Proč vyhazujete odpad z
auta, to je tak těžký, že by ho auto neuvezlo?
Prosím vás, mluvte o tom se svými dětmi,
jděte jim příkladem. Každý z nás byl jednou
mladý a užíval si mejdanů v přírodě. Ale neříkejte mi, že se v partě mladých lidí nenajde
jeden, který nepořádek uklidí! Co já si pamatuji, tak nás byla většina, kterým to vadilo. Vždy
se jedno prase našlo, ale to jsme si v rámci
skupiny srovnali. Vždyť přeci není ostuda zastávat se přírody, je to přesně naopak. Tím
nemyslím, že to dělají jen mladí. Ne, dělají to
všechny generace.
Bohužel se nejedná jen o estetický problém,
ale vlivem rozkladu odpadů se do půdy a vody
dostávají toxické látky. Plasty se rozkládají na
nanočástice, a nejen že projdou půdou do
podzemních vod, ale projdou i pletivy rostlin
a krevním řečištěm. Takže dobrou chuť a rakovinám zdar!
Moc vás prosím, oceňte nás tím, že se pořádek budete snažit udržet. Užijme si přírody
a chovejme se jako lidi. Mějme oči nastražené,
dejme těmto lidem přes prsty! Pokuta dosahuje až do 50 tisíc Kč. Stačí jedna fotka při
přistižení na místě činu. Dobrým slovem se
zřejmě nic nezmění.
Přesto všechno slibuji, že to nevzdám a budu dál bojovat za přírodu a na podzim se snad
už i uvidíme.
Děkuji.
Ing. Veronika Fafílková
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Duben se ve škole nesl ve
znamení návratu do školních
lavic žáků I. stupně, i když se odehrává
pouze v týdenních rotačních intervalech.
Význam tohoto velkého návratu nespočívá
v tom, že se děti budou pár dní učit běžným způsobem, ale že budou spolu. Naše
prvostupňové děti pracují i na dálku velmi
dobře, ale chybí jim kamarádi a každodenní kontakt s vrstevníky. Ti, kteří by měli ve
výuce více zabrat, na kterých je stále více
znát rezignace a únava z dlouhodobé distanční výuky, jsou naši druhostupňoví žáci,
kteří se snad ale do školy už také brzy vrátí.
Dvakrát týdně musí všichni zaměstnanci
a žáci školy podstoupit test na přítomnost
viru SARS-CoV-2. Využíváme antigenní
testy, menším dětem mohou při odběrech
pomáhat rodiče, ti větší vše zvládají sami.
Organizačně probíhá testování poměrně
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hladce, neocenitelnou se pro nás stala pomoc naší školnice, paní Jitky Koželuhové,
která pohotově vyrobila pro každé dítě
vlastní stojánek na zkumavku. Vládou dodané testovací sady pro odběry se totiž ukázaly ve školní praxi jako nepoužitelné. Provedli jsme zatím téměř 750 testů, zachytili
jsme pouze jeden pozitivní výsledek a i ten
se po kontrolním PCR vyšetření ukázal negativní.
Rotační způsob výuky přináší více obtíží
dospělým než dětem, které se přizpůsobují
poměrně snadno. Učitelé musí více plánovat a lépe organizovat, neboť většina našich
pedagogů absolvuje ve stejný týden oba typy výuky. Ne vždy se také podaří, aby sourozenci měli výuku ve stejných intervalech,
proto rodiče mnohdy jen těžko sladí své
pracovní povinnosti a péči o své děti během
distanční výuky. Naše škola vychází vstříc

A v mateřské škole?
Po dlouhé koronavirové pauze jsme se
konečně dočkali. Dvanáctého dubna se opět
otevřely dveře naší mateřské školy, i když
zatím jenom pro děti, které mají povinnou
předškolní docházku. Vzhledem k hygienickým opatřením a vládnímu nařízení jsme
museli děti rozdělit do tří skupin. Měli jsme
trochu obavy, a myslíme, že i rodiče, jak si
děti na novou situaci zvyknou, ale hned
první dny ukázaly, že všichni tuto novinku
dobře zvládli a nikdo neměl žádný problém.
Také jsme se obávali nutnosti antigenního
testování, které musí všichni dvakrát v týdnu absolvovat, ale i toto jsme zvládli velmi
dobře, a to i díky rodičům, kterým tímto
děkujeme.
Na denní režim ve školce jsme navázali,
jako bychom se vrátili po běžném víkendu,
jako by ani žádná dlouhá přestávka ve vyučování nebyla. Věnujeme se obvyklým činnostem podle školního vzdělávacího plánu,
snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, rozvíjet jejich po-

hybové dovednosti a posilovat tak jejich
imunitní systém. V rámci pracovních činností jsme začali vyrábět dárky pro maminky k jejich květnovému svátku. Nejvíce se
zaměřujeme na rozvoj znalostí a dovedností potřebných k zápisu do školy, a tím tak
dětem usnadnit jejich nejvýznamnější krok
do života.
I když letos zápis do školy proběhne pouze distanční formou, přejeme všem dětem
i jejich rodičům úspěšný start do nové životní etapy.
Jana Svačinová, Irena Žilková
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rodičům, kteří jsou zaměstnáni v rámci IZS.
Nejenže jejich děti mohou navštěvovat mateřskou školu, ač nejsou předškoláci, přímo ve škole zajišťujeme pro tyto děti výuku,
i když jsou jejich spolužáci doma.
Místem, kde se děti mohou odreagovat,
zažít spoustu zábavy a něčemu novému
se přiučit, je i v této době školní družina.
V rámci projektových dní mohly děti navštívit dílnu místního truhláře, pana Rostislava Kani, ve škole naopak přivítaly pana
Romana Cimbulku, kazatele Církve bratrské, který jim nejen představil své zajímavé povolání, ale zahrál i na kytaru, neboť je
také členem kapely Prorock. Dětem se oba
projektové dny líbily, a tak se mohou těšit
už na další, které pro ně paní vychovatelky
připravují.
Velkou radost nám dlouhodobě dělají
naši prvňáci. V rámci oslav Dne Země si
nasadili rukavice a během družinového odpoledne místo hraní her sbírali odpadky v
okolí školy. A o jejich šikovnosti se ostatně můžete přesvědčit sami. Půjdete-li na procházku, určitě jděte kolem sportovní haly.
Za oknem na vás čeká překvapení. Prvňáci
spolu se svými rodiči v rámci hodin pracovní výchovy vyrobili krásné čarodějnice.
A protože je letos nemohli upálit, připravili
pro vás minivýstavu, která rozhodně stojí
za zhlédnutí.
Situace ve školách se mění každým dnem.
Nevíme přesně, co a za jakých podmínek
nám květen přinese. Přejme si proto společně, abychom v květnu mohli více času
strávit učením než testováním, abychom prožili nejen ve škole více radosti než strasti.
Děkuji všem, kteří při nás stojí a spolupracují s námi. Díky každodenní pomoci
rodičů a zástupců obce zvládáme tuto nelehkou situaci mnohem snadněji.
Martina Sochůrková

5/2021
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Mokrý máj - v stodole ráj

pro školní rok 2021/2022
Organizace zápisu
Zápis v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva proběhne v období

od 3. května 2021 do 16. května 2021
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Podrobné informace a všechny formuláře
naleznete na: www.zschotoviny.cz.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do
mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona).
Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let,
je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné.
Vaše dotazy vztahující se k zápisu Vám rádi zodpovíme
na e-mailové adrese: strejcova@zschotoviny.cz.

Způsob podání žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
Elektronicky: Vyplňte Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
a Čestné prohlášení ve formátu doc, formuláře převeďte do
formátu pdf, opatřete je elektronickým podpisem a odešlete
na e-mailovou adresu: reditel@zschotoviny.cz nebo
prostřednictvím datové schránky na adresu IDDS: e8kmkct.
Poštou: Vytiskněte si Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
a Čestné prohlášení ve formátu pdf (nejlépe oboustranně),
formuláře čitelně vyplňte hůlkovým písmem,
podepište a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Chotoviny,
okres Tábor, Osvobození 47, 391 37 Chotoviny.
Osobně: Ve středu 5. a 12. května od 9.00 do 11.00 hodin,
dále pak ve čtvrtek 13. května od 12.00 do 16.00
v kanceláři zástupkyně ŘŠ v budově mateřské školy,
vchod dveří č. 4.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Hana Faktorová, Červené Záhoří
70 let Marie Orlová, Červené Záhoří
80 let Jiří Červený, Moraveč
Vladimír Dvořák, Chotoviny
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

Májové pranostiky jsou vesměs o dešti nebo o následcích, bude-li sucho. Sice „o sv.
Mamertu (11. 5.) zima je po
čmertu”, ale páni Serboni
(Pankrác, Servác, Bonifác 12.
– 14. 5.) jsou pro všechny hospodáře postrachem. Dokonce
i „sv. Urban (25. 5.) bývá studený pán”, ale na druhé straně
„pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná”.
Jeden z květnových dnů po
desetiletí žil ve stínu jiného významného dne – mezinárodního dne žen. Ano, byl to svátek
matek. Mnoho lidí si ale stále
neuvědomuje, že oba dny se
svým významem diametrálně
liší.
Úcta k matce před mnoha
lety pohnala celý kulturní svět,
aby jeden den v roce byl zasvěcen oslavě mateřství. První
s touto myšlenkou přišli Američané a to už před první světovou válkou. I u nás, zejména
pak na Moravě, se vyskytly
snahy o ustavení svátku matek, ale k uskutečnění této
ušlechtilé myšlenky došlo až
před 80 lety – v roce 1922 –,
kdy z iniciativy spolku Československé ochrany matek a dětí byla druhá květnová neděle
prohlášena za svátek matek.
Značnou zásluhu na tom měl
český novinář a významný politik Václav Klofáč, zakladatel
a předseda národně-sociální
strany, který v roce 1920 ve
funkci místopředsedy senátu
tehdejší mladé Československé republiky navštívil USA a
shodou okolností tam prožil
oslavu svátku matek. Její průběh ho dojal tak hluboce, že po
návratu do vlasti se stal zapáleným propagátorem této myšlenky a nevynechal jedinou příležitost k jejímu prosazení.

Matku a mateřství oslavili největší mistři všech uměleckých
oborů. Z našich básníků připomeňme Jana Nerudu či J. V.
Sládka, kteří matkám věnovali
nejlepší básnické cykly. Velkou
statečnou matkou byla Božena
Němcová, strádající a ochotná
stát se i služkou, jen aby uživila své děti. Spisovatel Karafiát
se přiznal, že jeho nesmrtelní
Broučci by nikdy nemohli vzniknout, kdyby nebylo jeho matky, stařenky, obdařené hlubokým etickým cítěním. A tak bychom mohli pokračovat.
Po otci dostáváme do života
jméno a praktické vlastnosti.
Matky nám na cestu do světa
dávají mateřskou řeč, cit, smysl
pro krásu a lásku k domovu.
Matčiny sukně nám v dětství
přečasto sloužily za bezpečné
útočiště. Když ale dospějeme,
máme vlastní názory a hloupý,
zavádějící stud nás od matky
na čas vzdaluje. Cožpak ona o
tolik let starší může rozumět
našim problémům? Matka ale
trpělivě čeká a stačí jí jediný
pohled do očí svého dítěte, aby
bezpečně poznala, co ho bolí
a přiložila hojivou náplast na
jeho bolavou duši. Dokud matka žije, stále pro ní zůstáváme
dítětem. Velký tragéd, herec
Václav Vydra, před mnoha lety
napsal: „Bylo mi padesát let,
když se tyhle modré oči zavřely nadobro. Až do té chvíle jsem
si připadal dítětem”.
To vše si bohužel většinou
uvědomujeme až s přibývajícími léty i životními zkušenostmi a je tuze smutné, že někdy
to už své matce nestačíme říci. Proto nezapomeňte potěšit
matčino srdce: milující, laskavé a zapomínající na sebe. Dokud máte možnost.
J. Wimmer

Noví občánci
Natálie Hlubocká
Chotoviny

Viktor Mann
Polánka

5/2021
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JAROSLAV NĚMEC: ZNÁMÝ CHOTOVINSKÝ PATRIOT SLAVÍ 70
Sportovec, venkovský učitel, doktor pedagogiky, funkcionář,
sekretář, prezident ATJSK, radní obce, manžel, děda, kamarád.
Muž mnoha tváří. To je PaedDr. Jaroslav Němec. V Chotovinách
jen těžko najdete někoho, kdo ho nezná. Věčně usměvavý elegán
oslavil nedávno 70. narozeniny a s gratulací se připojují i Listy
Chotovinska.
kretář VS Tábor, já se přihlásil

Jaká byla oslava
významných kulatin?
No po pravdě, žádná. Narozeniny mi vyšly na Velikonoční
pondělí, s manželkou nám nebylo dobře, zašli jsme na test a
byli pozitivní. Takže oslava se
odkládá, věřím, že se najde nějaký vhodný termín. Už se moc
těším.
Jsi rodák z Tábora. Jak jsi se
vlastně dostal do Chotovin?
Po vysoké škole jsem dostal
umístěnku na ZŠ Borotín, kde
jsem se zakoukal do slečny
Hany Tillingerové a za rok byla
svatba (smích)… V bytovce naproti škole jsme bydleli deset let
a když se pak naskytlo místo na
škole v Chotovinách, tak jsme
se přestěhovali do Chotovin do
domu manželčiných rodičů.
Byl přechod do větší školy
náročný?
Výrazný rozdíl jsem necítil, ale
přece jen přibylo dětí, kolegů,
předmětů… Trápil jsem se asi
u jediné věci, dostal jsem předmět Pozemky a dílny, to jsem
moc neznal. Hlavně rostliny, jak
se co pěstuje… tak jsem se
hodně radil s kolegyní Aničkou
Turkovou, aby nikdo nic nepoznal. Naopak mě nejvíc bavil tělocvik, rád jsem jezdil s dětmi
na závody, olympiády, turnaje.
Prošla mi rukama spousta šikovných žáků, hodně vzpomínám
třeba na populární trio Mareš,
Moos, Filip (smích).
Máš i nějaký konkrétní
zážitek?
Spíš tak obecně, líbily se mi lyžařské kurzy, jezdily s námi báječné kuchařky paní Svitáková a
Trojanová, užívali jsme si spoustu legrace, přece jen byla volnější atmosféra. Bavila mě i funkce
výchovného poradce, snažil jsem
se dětem vymyslet, co by jim tak
nejlépe pasovalo. Hodně žáků
pak bylo v dalším studiu spokojených, myslím, že i tobě jsem
dobře poradil.
Po revoluci jsi pak ale
ze školství odešel…
To bylo ještě předtím a byla to
náhoda. V polovině roku 1989
odešel z postu dlouholetý se-

do konkurzu a vyhrál jsem.
Revoluce pak přinesla spoustu
změn a v mém životě také. Byl
jsem u zrodu Asociace tělovýchovných jednot a sportovních
klubů České republiky, byl jsem
členem prezidia a později se stal
prezidentem. Bylo to zajímavé,
ale i náročné údobí mého života. Spousta projektů, porad, schůzek, ale i cestování. Podíval jsem
se na krásná místa, na olympiádu, mistrovství světa v hokeji,
ve fotbale, fandili jsme s politiky, herci, častokrát s velkým
fanouškem Leošem Marešem.
V cizině jsem potkával i lidi z Chotovin, kteří jezdili fandit. A byl
jsem také u stavby Sazka arény,
dnes O2 arény. Moje jméno je
i na pamětní desce v útrobách
haly.
Neměl jsi ze začátku obavy,
jestli takovou funkci zvládneš?
No říkal jsem si, kluk z malého
města, jak zvládnu schůzky s ministry, politiky, celebritami. Ale
nakonec to bylo úplně v pohodě, i setkání s tehdejším prezidentem Klausem. Byla to škola
života, vydržel jsem jako prezident 10 let. Teď jsem v asociaci
viceprezidentem a dělám ještě
předsedu TJ VS Tábor. Máme
7 oddílů, 950 lidí, veslaři, kanoisti, atleti.
Tím se dostáváme ke tvé
celoživotní lásce, ke sportu.
Čeho si ceníš nejvíc?
Z aktivní kariéry určitě dva roky
ve fotbalovém týmu Pelhřimova. Hráli jsme špičku divize, dostali se daleko v poháru. Byla
tam skvělá parta, největší hvězdou byl Míra Beránek, který pak
zamířil do Slavie, kde hrál, pak
i trénoval a později dělal i asistenta kouči Brücknerovi. Ale
zkoušel jsem všechno možné.
Jako kluk atletiku, hrával jsem
závodně i tenis, v Chotovinách
pak kuželky a fotbal. V kuželkách jsem dokonce několikanásobným mistrem republiky zrakově postižených. Hrával jsem
i v Mezně, kde jsem se seznámil s rodinou Šimákových.

S nadsázkou se dá říct, že
máš tři děti. Andreu, Lukáše
a Honzu Šimáka. Je to tak?
Trochu asi jo. Znám ho od malého kloučka a jsme ve spojení
stále. Když jsme zakládali fotbalovou třídu na Mareďáku, hned
jsem tam Honzu vzal. Byl tam i
Martin Vozábal, který to dotáhl
do ligy, Honza Šimák dokonce
do Bundesligy a reprezentace.
Syn Lukáš a Honza jsou opravdu velcí kamarádi, skoro jako
bratři.
Stále jsi plný elánu, samý
úsměv… kde bereš takovou
vitalitu?
Rozhodující roli asi sehrál můj
táta, aktivní fotbalista, posléze
trenér u táborských „vodníků,
ten mi odmalička ve všem fandil. Kladl důraz na vzdělání, podporoval mě v četbě knížek, luštili jsme spolu klukovské záhady. A nezapomínal ani na fyzičku, dal mě na sport, neustále
jsme trénovali všestrannost na
hřišti, ale i doma, nebo na procházkách v lese. To měla mamka
„radost“. Dělali jsme sprinty, kliky, dřepy, zadržoval jsem dech
až do omdlení. Skvělá fyzická
příprava. Myslím, že z ní čerpám
dodnes při zájmovém nohejbálku.
A co jiné koníčky?
Sport je hlavní, na zbytek už tolik času není. Ale třeba četba mě
doprovází celý život. Relaxem je
pro mě i les, rád chodím na houby. Syn je vášnivý rybář, takže
občas zajdu i na ryby. Taky už se
těším na zahradu, vyčistím a připravím bazén na sezonu, to mě
baví. Taky rád pěstuji rajčata a
okurky a pak zavařuji, dělám čalamády, nakládám houby a tak.
A teď mě izolace donutila zase
občas vyrazit na kole, abych se
hýbal.

Covid víceméně zastavil
sociální život, setkávání.
Hodně ti to chybí?
Samozřejmě. Baví mě být mezi
lidmi, rád posedím u piva, tedy
v poslední době spíš u vína. Mám
rád, když se party drží pohromadě, ať už to bylo u mě v minulosti v práci, ve sportu. Nebo
teď, vyhlášená je chotovinská
garáž, už se těším, až se vše zase přiblíží normálu. Napadá mě
jediné pozitivum izolace, že jsem
se pořádně mohl věnovat vnučce. Je to Pražanda, ale teď u nás
byla 4 měsíce. Možná bych uvítal
i další vnouče, ideálně ale aby
bylo blíž než v Praze. (smích)
Jsi stále hodně aktivní,
v minulosti ještě víc.
To musíš mít hodně
tolerantní manželku, co?
To tedy! Je to taky sportovkyně,
taky je ráda mezi lidmi, možná i
proto je k mým aktivitám tolerantní. Dřív mi dělala i taxi službu, když jsme někde hráli a tak.
Ze školství taky odešla, věnovala se masážím, teď dělá permanentní make up. Jsme spolu
45 let, máme si stále o čem povídat. Za její laskavost a toleranci jí chci moc poděkovat.
Na závěr se vrátím k sedmdesátinám. Máš nějaký
vytoužený dárek?
Já to moc neřeším. Jednou za
rok mi rodina dává zájezd k moři,
to je pro mě nejmilejší dárek,
který si vždy rád užiji. Jo, možná
mám jedno velké přání. Ještě
jednou vyběhnout v chotovinském dresu k nějakému sranda
mači, to by bylo fajn.
D. Mendel
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NOVÉ KNIHY
Pro dospělé
Angela Marsons: Mrtvé vzpomínky – Zničila jim život. Teď se
oni chystají zničit ten její... Smrt
dvou mladých narkomanů v bytě na sídlišti na první pohled vypadá jako nešťastná náhoda, ale
detektiv inspektorce Kim Stoneové do nejmenších podrobností
připomene hrůznou událost z jejího dětství. Ačkoli si to zprvu
nechce připustit, z dalšího nálezu mrtvol je jasné, že tentokrát
Kim čelí vyšinutému vrahovi, který zná její traumata z minulosti
a snaží se ji ranit tím nejhorším
možným způsobem. A zdá se,
že poslední na seznamu jeho obětí má být sama Kim.
Natasha Lester: Skříň plná Diora
Skříň plná šatů od Diora, pětašedesát let staré tajemství a tři
ženy, jejichž osudy spojila válka.
Módní restaurátorka Kat Jourdanová v domě milované babičky
nachází schovaný šatník plný neocenitelných Diorových šatů. Pátrání po jejich původu odhaluje
události staré více než šedesát
pět let. Dotýká se nejen osudů
pilotky, která v roce 1939 naru-

kovala ke Královskému letectvu,
ale i samotného návrháře Christiana Diora, který po válce v Paříži představil svou první extravagantní kolekci stylu New Look.
Kerry Lonsdale: Všechny vlny
oceánu – Nový příběh od bestsellerové autorky Všechno, co
máme. Po tragickém incidentu,
který zničil její rodinu, opustila
Molly Brennanová muže, kterého nade všechno milovala, a utekla co nejdál od domova. Chyby,
které napáchala, nechala daleko
za sebou. O dvanáct let později
žije Molly nový život se svou
osmiletou dcerkou Cassie. Dělá
vše pro to, aby její dcera vyrostla v láskyplném prostředí, které
ona sama nikdy nepoznala. Když
ji ale začnou sužovat děsivé vize
a noční můry, Molly je nucená
vrátit se na místo, kterému se
chtěla navždy vyhnout – domů
do Pacific Grove.
Golding, Melanie: Zlatíčka
– Všichni Lauren Tranterové říkají, že je vyčerpaná a potřebuje si odpočinout. A mají pravdu;
nikdy se necítila tak unavená jako teď, když se jí narodila dvojčata Morgan a Riley. Ale ona ví,
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Pro děti a mládež
Tlapková patrola
– Pohádky pro všechny tlapky
Chtěli byste zažít spoustu dobrodružství plných zábavy a týmové
spolupráce? Stačí štěknout o pomoc a odvážné tlapky už se žeco viděla: té noci, v nemocničním pokoji, se jí ta žena pokusila
ukrást děti a vyměnit je za své
vlastní tvory. Jenže když přijela
policie, nikoho nenašla. Všichni, od doktora po jejího manžela, jsou přesvědčeni, že se jí jen
něco zdálo. Uběhnou měsíce a
jednoho slunečného letního rána Laureniny děti zmizí v parku.
Když se najdou, zdají se jiné. Sice vypadají jako Morgan a Riley,
alespoň pro ostatní, ale Lauren
cítí, že je něco špatně. A tak zatímco ostatní oslavují jejich šťastný návrat, Lauren začne vykřikovat: Tohle nejsou moje děti!
Odhodlaná získat své děti zpět,
je Lauren schopna riskovat cokoli. Ale pokud se mýlí v tom, co
viděla, udělá největší chybu svého života. Strhující, strašidelné
a inspirované některými nejtemnějšími pohádkami. Donutí vás
to mít své malé miláčky neustále pod kontrolou. Pro jistotu.

nou! Tentokrát se oblíbení hrdinové vydají do jurského světa za
dinosaury, pomůžou mimozemšťánkovi v nesnázích, zachrání
školní autobus a pustí se do přípravy té nejlepší oslavy narozenin. Ponořte se do napínavých
příběhů a prožijte báječné chvíle s Tlapkovou patrolou!

Společenské hry

DEN
A NOC
Hlavolamová
hra pro 1 hráče
z řady SMART
games. Den a noc je hra plná
zábavy a skvělých možností rozvoje. Děti se učí barvy a tvary a
při stavbě figurek veselých panáčků, stromů, domečků a spousty dalších věcí. Při tom rozvíjejí
své schopnosti. V této hře následují náročnější rébusy po jednodušších, stejně jako následuje
noc po dni. Den a noc je zároveň hra, hlavolam i hračka, která rozvíjí logické myšlení a prostorovou představivost dětí od
18 měsíců do 5 let.
Pavlína Hrstková Jordáková

CHOTOVINSKÝ FOTBAL
KLUCI Z CHOTOVIN, CO NAKOUKLI DO VRCHOLOVÉHO FOTBALU
Tábora. Hrál jsem druhou dorosteneckou
V historii chotovinského fotbalu se objeČENDA A JARDA

vila spousta šikovných odchovanců, jenom dva to ale dotáhli skutečně až mezi
elitu. Oba kamarádi odmalička, společně zamířili do Tábora, pak do Českých
Budějovic a spolu byli i na vojně v Písku. Čestmír Křížka a Jaroslav Passler.
Začínali jako žáčci v Chotovinách, cestu
k fotbalu si ale razili každý po svém. Zatímco Jaroslav Passler žil fotbalem odmalička a nemohl vynechat jediný zápas
v televizi, Čestmíra Křížku to nechávalo
chladným. Passler byl denně na plácku
u bytovek a spolu s bratry Turkovými a
dalšími honili mičudu do úmoru. „Mým
vzorem byl Tonda Panenka, tak jsem si
stále kopal o plot a zkoušel standardky.
Když mi bylo osm, tak jsem se konečně
mohl nechat registrovat. Pamatuju si,
jak jsem jezdil na kole několikrát denně
k panu Pekárkovi, jestli už je registrace
hotová. Hrozně moc jsem se těšil,“ říká
Jaroslav Passler.

Kamarád Čestmír se nechal přemluvit
až v 10 letech, aby si taky udělal registraci
a mohli spolu hrát opravdové zápasy. Ve
12 letech pak spolu odjeli na okresní výběr do Tábora. Okamžitě zaujali a cesta do
VS Tábor byla nalajnovaná. Vynikali i mezi
žáky v okresním městě, Jarda levé křídlo,
Čenda pravé. Dávali góly a tak nebylo divu, že po nich zatoužil nejlepší jihočeský
tým – Dynamo České Budějovice. V dorostu se ale jejich cesty poprvé rozdělily.
„Jarda se hned chytil i v Dynamu, já moc
ne a tak jsem se vrátil zase zpátky do

ligu a někdy v 17-ti si mě vytáhli do áčka.
Tehdy se hrála divize a docela jsem se
zabydlel v základní sestavě,“ vzpomíná
Čestmír Křížka. „Tehdy byl dorost v Dynamu jedna kategorie, áčko hrálo ligu,
béčko kraj a céčko I. A třídu. Hned si mě
vzali do kraje, v 16-ti už jsem střídal v
ligovém dorostu a dařilo se mi,“ doplňuje
Jaroslav Passler.
Válel dokonce tak, že po něm sáhli trenéři reprezentace. Tehdy československé!
Konkurence jako hrom. Passler si vyzkoušel výběr U16 a U17. „Je to už hodně
dávno, ale pamatuju si třeba turnaj v Taškentu, národní dres, na začátku hymna,
to mám v hlavě na celý život. Hráli jsme
proti Francii a Maďarsku. Na druhou stranu byl pro mě šílený zážitek cestování.
Poprvé v letadle a z Moskvy do Taškentu
jsme letěli obrovským ruským letadlem.
Rachotina, všechno hučelo, praskalo,
naštěstí jsme to zvládli ve zdraví,“ líčí
Jaroslav Passler. /pokračování na str. 10/
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
/dokončení ze str. 9/

V dorostu Dynama zářil i dál,
poslední rok byl dokonce kapitánem. Dynamo hrálo v lize do
poslední chvíle o druhé místo s
Baníkem Ostrava, skvělá sezona a za odměnu jel tým na turnaj
do Francie. St. Etienne, Štrasburk, týmy z Itálie a Maďarska.
A Jarda zazářil natolik, že byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. „Dokonce se tam ke mně přitočil místní funkcionář, jestli nechci zůstat. Jenže já měl čerstvě
po maturitě, mladý ucho, tady
byla železná opona. Takže jsem
to neřešil,“ po letech odkrývá
Jaroslav Passler.
V Dynamu pak po něm sáhl
první tým, tehdy se hrála 1. národní liga, druhá nejvyšší soutěž. A Jarda se chytil. Hrál na levé záloze, dokonce někdy zaskakoval i jako obránce. V kabině
kolem něj hráči jako Skála, Jodl,
Procházka, Urban, Nesvačil… pro
mladého kluka z vesnice vrchol.
Jenže pak nastal zlom, měnili
se trenéři, vsadili na jiné hráče
a Passler se vracel do Tábora.
Tam pomohl vykopat 3. ligu a
šel na vojnu. No šel, kulhal. Těsně předtím si zlomil nohu a přijímač strávil na marodce.
V Písku se chotovinští talenti
zase potkali. Váleli v divizi a pak
následoval návrat do Tábora, to
už se hrála třetí liga. Rychlonohý štírek Křížka dával góly, motal obrany soupeřů a byla jen
otázka času, do kdy ho Tábor
udrží. Ozvali se z Bohemians
Praha, z Jablonce a ze Zlína.
„Nejvážněji tehdy vypadal Zlín,
dokonce už přijeli do Tábora a
stačilo podepsat smlouvu. Je-

Áčko a Čestmír Křížka jako hlavní trenér

Béčko a Jaroslav Passler jako hráč
nomže já měl tehdy dvouměsíčního syna, daleko od rodiny. Na
Moravu se mi nechtělo a tak
jsem si to na poslední chvíli rozmyslel. Táta byl taky pěkně naštvaný,“ doplňuje Čestmír Křížka.
Nakonec ale v Táboře nezůstal
ani jeden. Jaroslav Passler zamířil s několika spoluhráči do Milevska. Hrála se tam špička divize, dobrá štace. A pak se parta
Táboráků Passler, Hešík, Zayml,
Kocourek nebo Marek přesunu-

la do krajského přeboru v Malšicích.
Naopak Čestmír Křížka zamířil
o patro výš. Ozval se Jaroslav
Hřebík, který tehdy trénoval Benešov. Hřebík byl u Křížků na návštěvě v Chotovinách a plácli si.
„Benešov byl blízko, mohl jsem
dojíždět a v týmu jsem se chytil.
Ve druhé lize jsem se prosadil
do základní sestavy, dával jsem
i góly, paráda. Jenže tři kola před
koncem sezony, kdy se postu-

ÁČKO A ŽÁCI ZAČALI OPĚT TRÉNOVAT
Rozvolnění epidemiologických opatření v Česku umožňuje částečný návrat k tréninkům i v amatérských podmínkách. Trenér Čestmír Křížka
proto může se svými týmy i na
fotbalové hřiště. Po mužích začali s tréninky i žáci.
„Samozřejmě se snažíme dodržovat všechna opatření. Muži
začali trénovat už před časem,
nejdříve pouze ve dvojicích. Teď
už se může s odstupy trénovat
ve více lidech, což je super. Scházíme se ve středu a v pátek. Už

to alespoň trochu připomíná přípravu jako před covidem,“ říká
kouč Čestmír Křížka.
Áčko nasadilo středně těžké
tréninky, běhají se okruhy a pak
se jde s míčem na hřiště. Někteří hráči byli fyzicky připravení více, jiní méně. „Všichni se už
hodně těšili, přece jen fotbal je
kolektivní sport a hodně o partě.
Teď jde o to, co bude dál. Sezona je nejspíš odpískaná a čekáme jen na potvrzení ze svazu.
Bylo by fajn, kdybychom mohli
časem přidat i přátelské zápasy

a třeba v srpnu začne nová sezona. Ale kdo ví,“ přemýšlí nahlas trenér áčka.
Na starosti má i žákovský tým,
který už také na hřišti přivítal.
Zatím je návrat spíše pozvolný,
hraje se hlavně fotbálek. „Tento
ročník žáků se povedl, velká škoda, že nemohli své umění prodat
v zápasech. Snad se kluci udrží
pohromadě a budou spolu hrát
v Chotovinách dál. Založíme dorost a v budoucnu bychom mohli mít hodně kvalitní kluky pro
první tým,“ uvažuje kouč Křížka.

povalo, jsem si ošklivě poranil
koleno. Na dlouho jsem byl pak
na marodce a v té další, už prvoligové sezoně, jsem stihl jen
čtyři zápasy. A pak se sestoupilo,“ říká Čestmír Křížka.
A jak na ligovou štaci vzpomíná? „I když se týmu nedařilo,
byla to liga a velké zápasy. Třeba v Brně přišlo 15 tisíc diváků,
pro mě něco jako z jiné planety.
Akorát jsme dostali bůra a jeli
zase domů no… ale jinak kabina
skvělá a plná zajímavých jmen.
Zahrál jsem si vedle takových
hráčů jako Karel Jarolím, Tibor
Mičinec, Ivo Knoflíček, byli tam
Bielik, Zákostelský, Kozel, prostě zážitky na celý život.“
Zranění kolene ho ale bohužel
v rozjeté kariéře zastavilo. Následoval návrat na jih Čech, do
Chotovin a Soběslavi. Křížka ale
není typ, co by se litoval. Bere to
sportovně, prostě tak, jak to je.
I Passler je nad věcí. „To víš, že
tě to štve. Možná kdybych měl
větší štěstí na trenéry… ale je to
pryč. Tehdy to taky bylo o dost
těžší. Mladí tolik prostoru nedostávali, nemohlo se do zahraničí a tak kádry týmů zůstávaly
dlouho pohromadě,“ vysvětluje
Jaroslav Passler.
V závěru kariéry se oba kamarádi vrátili do Chotovin a oba
mají na kontě raritu. “Aspoň
můžu říct, že jsem si vyzkoušel
všechny fotbalové soutěže, co se
v Česku hrají. Od první ligy až do
čtvrté třídy, hrál jsem všechny
úrovně,“ směje se Čestmír Křížka.
A Jaroslav Passler přidává svůj
příběh: „Hráli jsme I. A třídu v
Blatné, v jednom týmu jsem byl
i s bratry. V první půli dostal červenou nejmladší Martin, po přestávce šel do sprchy Rosťa a deset minut před koncem jsem byl
vyloučený i já. Tři červené karty,
tři bratři, to by nikdo nevymyslel,“ s úsměvem vypráví Jaroslav
Passler.
Ani po kariéře si Čenda a Jarda
nedali od fotbalu pokoj a věnují
se trenérské práci. Jarda trénuje od 28 let vlastně nepřetržitě,
pracuje s mládeží v Táboře a před
lety působil také v Chotovinách.
Čenda zůstal doma v Chotovinách a taky se dlouhá léta stará
o žáky, dorost a muže v místním
oddíle. Tak jim oběma přejme,
ať jim chuť do fotbalu ještě dlouho vydrží!
D. Mendel

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,

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

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

Profil
PRODEJ, KOUPĚ,
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
•
•
•
•

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

3D NÁVRHY

KOUPELNY
OBKLADY
DLAŽBY

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor

tel.: 733 747 944 • www.latop.cz

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo

