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ZDARMA

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 15. zasedání konaného
dne 9. září 2021 od 19:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Chotovinách
Přítomni: Mgr. Turek, p. Jordák, Ověřovatelé: PaedDr. Němec,
Mgr. Bětíková, p. Pražák,
MgA. Volfová
Mgr. Sochůrková, MgA. Volfová, Zapisovatel: Z. Sumerauerová
PaedDr. Němec, Ing. Novotná, Program:
1. Kontrola usnesení
p. Filip, MUDr. Horák
z 14. zasedání ZO
Omluveni: p. Moos, Ing. Junová,
2.
Rozpočtová opatření
Mgr. Mendel, p. Malenický,
provedená
radou obce
Ing. Bervida
3. Dotace na traktor
Návrh usnesení: p. Filip,
4. Rozpočtové opatření
MUDr. Horák
5. Pozemky
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Podzimní prodejní
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Martina Pěkného
První kuželkářské body
Fotbaloví žáci
na Spartě
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vydává Obecní úřad Chotoviny
Šéfredaktor: Jaroslav Beneš
Adresa redakce: Obecní úřad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. č. MK ČR E 13165

6. Informace – napojení
vodovodu Chotoviny – JVS
7. Pozemkové úpravy Řevnov
8. Změna č. 1 ÚP
Jednání zahájil starosta Mgr. Turek.
Přivítal přítomné a konstatoval,
že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Přítomna je nadpoloviční většina
zastupitelů.
Dále pan starosta seznámil přítomné s programem jednání.
Souhlasí 10, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Pan starosta uvedl, že diskuse
a hlasování budou probíhat ke
každému bodu zvlášť.
Souhlasí 10, je proti 0, zdržel se 0.
Do návrhové komise pro 15. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny pan starosta navrhl pana
Filipa a MUDr. Horáka.
Souhlasí 8, je proti 0, zdržel se 2.
Návrhová komise byla schválena.
Ověřovatele zápisu pro 15. zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny pan starosta navrhl PaedDr.
Němce a MgA. Volfovou.

Přátelská zahrada

Souhlasí 8, je proti 0, zdržel se 2.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
1. Kontrola usnesení z 14. zasedání – Zápis a usnesení z 14. zasedání byly ověřeny Mgr. Sochůrkovou a Mgr. Bětíkovou 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 tyto informace: Plánované průmyslové haly – KRAJSKÝ ÚŘAD Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí zaslal naší obci oznámení záměru „Průmyslový park
Chotoviny“. Záměrem společnosti RotaGroup je vystavět v lokalitě západně od silnice E55 tři
průmyslové haly. Materiál posuzuje projekt z hlediska vlivu na životní prostředí. Obec nebo občané se mohou vyjádřit do 25. 9.
2021.

Starosta požádal zastupitele, aby
si materiál prostudovali a své
případné připomínky zaslali do
21. 9. 2021 na obecní úřad nebo
přímo na Jihočeský kraj. Stanovisko obce projedná rada obce na
svém zasedání dne 23. 9. 2021.
Přátelská zahrada – prostor se
pravidelně upravuje, je to pěkné
místo pro setkávání a je stále
více využíváno.
Strategie obce na roky 2022 –
2027 – je vypracován návrh strategie, během příštího týdne bude rozeslán zastupitelům, následně zveřejněn k vyjádření občanů.
Stavební práce – je dokončena
obnova vodovodu a kanalizace
v ulici Lomená a kanalizace v ulici Průběžná. Přeloženy jsou sítě
NN v části ulice Hlinická, v měsíci srpnu byla dokončena výstavba chodníku a osvětlení k obecnímu úřadu. Je téměř dokončena úprava prostranství před
prodejnou Jednoty.
/pokračování na str. 2/
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/pokračování ze str. 1/

Probíhají závěrečné práce na rekonstrukci zateplení KD.
V měsíci září a říjnu budou opraveny komunikace v ulici Lomená
a Průběžná. Opravovat se bude
i v místní části Moraveč a Rzavá.
RO odsouhlasila přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci 1. stupně Základní školy.
Tradiční prodejní výstava květin
se uskuteční 16. a 17. 10. 2021.

LISTY CHOTOVINSKA

Usnesení č. 198/2021/Z15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne
17. 6. 2021.
Hlasování: Souhlasí 10, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
2. Rozpočtová opatření provedená radou obce. Jsou nedílnou
součástí materiálů.
Usnesení č. 199/2021/Z15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/ 2021,
č. 7/2021 a č. 8/2021 schválená Radou obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 9, je proti 0,
zdržel se 1.
Usnesení bylo přijato.
3. Dotace na traktor – zastupitelé obdrželi návrh smlouvy
o poskytnutí investiční dotace
T-servisu Chotoviny, spol. s.r.o.
na koupi traktoru s příslušen-
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stvím (sypač, radlice a čelní hydraulika) ve výši 1 000 000,– Kč.
Rada obce na svém zasedání
dne 19. 8. 2021 žádost projednala a usnesením č. 609/2021
doporučila žádosti vyhovět.
Usnesení č. 200/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje dotaci společnosti
T - servis, spol. s.r.o. ve výši
1 000 000,– Kč na nákup nového traktoru s příslušenstvím.
Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která je přílohou předloženého materiálu.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
4. Rozpočtové opatření – v návrhu tohoto rozpočtového opatření se zvyšují výdaje na opravy
a údržby komunikací, na investiční dotaci T-servisu spol. s.r.o.
a příspěvky na sociální fond.
Financovat se bude ze zůstatku
minulých let.
Usnesení č. 201/2021/Z15
Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2021,
které je nedílnou součástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
5. Pozemky
– Prodej pozemku parc. č. 685/7
k.ú. Jeníčkova Lhota.
Pan J. P. dne 6. 4. 2021 podal
žádost o odkup části pozemku
parc. č. 685/4 k. ú. Jeníčkova
Lhota o ploše cca 75m2. Pan
J. P. je vlastníkem sousedního
pozemku parc.č. 1, požadovanou část pozemku by využíval
jako vjezd na svůj pozemek, který je v současné době přístupný pouze sjezdem k pozemku st.
p. 39. Součástí pozemku je odvodňovací strouha z přilehlých
nemovitostí, kterou bude nutné
zachovat. Zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 17. 6. 2021
usnesením č. 196/2021/Z14 záměr prodeje schválilo. Na základě schválení záměru byl zhotoven geometrický plán č. 275975/2021, který je součástí tohoto materiálu. Dle geometrického plánu byl od pozemku parc.
č. 685/4 oddělen pozemek 685/7
o výměře 57m2.
/pokračování na str. 4/

10/2021
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STŘÍPKY Z OBCE
Práce na opravě kulturního domu jsou v tuto chvíli téměř dokončeny. Čekáme na úpravu zábradlí a instalaci
stříšky nad rampou, kterou přicházejí děti do školní jídelny. Prostor před kulturním domem bude vybaven novým stojanem na kola, odpadkovým košem a dvěma lavičkami.
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V říjnu budou zahájeny práce na opravě dalších komunikací – v Chotovinách v ulici Lomená a Průběžná, dále pak
v Moravči a Rzavé.

Dokončeno je také prostranství kolem prodejny Jednoty.

RO schválila jmenování pí. Ivany Novotné, p. Václava
Pražáka a p. Zdeňka Turka členy školské rady od školního
roku 2021/2022.
Rada obce schválila vyjádření k záměru „Průmyslový
park Chotoviny-jih“. Rada obce z důvodu velkého rozsahu
projektu požaduje prověření záměru dle zákona – velká
EIA s důrazem na oblast hluku, ovzduší a ovlivnění podzemních vod.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
Tři nová sběrná místa na odložení tříděného odpadu
v ulici Široká, Lomená a Kaštanová se plní tříděným odpadem. Zdá se, že se částečně odlehčilo kontejnerům u
Jednoty, sportovní haly a nádraží, které byly často přeplněny. Samozřejmě je ale září, kdy se množství odpadu
oproti měsícům červenec a srpen snižuje.
V září se rozšířila sběrná místa v Broučkově Lhotě, na
Polánce, v Moravči, Sedlečku a na Vrážné o kontejner na
sběr papíru. Plochy pod kontejnery budou na podzim
zpevněny.
Kulturní zařízení v Řevnově dostalo nový kabát. Byl proveden nový nátěr fasády, oken a vnitřní prostory klubovny byly vymalovány.

Církev československá
husitská v Chotovinách

bude konat bohoslužby
k uctění památky zesnulých (Dušičkové)

v neděli 31. října 2021.

Na návrhu strategického plánu na roky 2022 – 2027 se
ještě pracuje. Předpokládáme, že s ním zastupitelé a občané seznámí do konce října.

Obětinky se jmény odevzdejte včas
nebo pošlete s předstihem na adresu
Zámecká 75, 39137 Chotoviny.
Všechny odevzdané a doručené budou
zařazeny do bohoslužebných modliteb.
Za FÚ CČSH V CHOTOVINÁCH
MGR. OLDŘICH HOREK, FARÁŘ

10/2021

Usnesení č. 202/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 685/7 k. ú. Jeníčkova Lhota
o celkové ploše 57m2 za cenu
200,– Kč/m2, celk. za 11400,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Prodej pozemků parc.č. 1031/3
k.ú. Sedlečko u Chotovin. Pan
K. L. podal dne 19. 5. 2021 žádost o odkup pozemku parc. č.
1031/3 k.ú. Sedlečko u Chotovin o celkové ploše 123m2, který má zaplocen a dlouhodobě
ho využívá společně se svým

Říjen a březen . . .
(dokončení v tajence).

LISTY CHOTOVINSKA

rodinným domem na pozemku
st. p. 1. Zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 17. 6. 2021
usnesením č. 195/2021/Z14 záměr schválilo.
Usnesení č. 203/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 1031/3 k. ú. Sedlečko u Chotovin o celkové ploše 123m2 za
cenu 200,– Kč/m2, celkem za
24 600,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
– Prodej pozemku parc. č. 405/6
k.ú. Beranova Lhota. Paní M. N.
podala žádost o odkup pozemku parc. č. 405/6 o ploše 118m2

k.ú. Beranova Lhota, který je
dlouhodobě připlocen k pozemkům v jejím vlastnictví a je společně s nimi využíván.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 4. 2021 usnesením č. 185/2021/Z13 záměr
schválilo.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2021
usnesením č. 194/2021/Z14
schválilo i vlastní prodej. Bohužel v usnesení o prodeji byla
chybně uvedena výměra výše
zmíněného pozemku a tudíž i
celková cena za tento pozemek.
Je tedy nutné prodej pozemku
schválit znovu, již se správnou
výměrou a celkovou cenou.
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Usnesení č. 204/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
na základě chybně uvedené
výměry pozemku ruší usnesení
č. 194/2021/Z14 ze dne 17. 6.
2021.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 205/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje prodej pozemku parc.
č. 405/6 k. ú. Beranova Lhota
o celkové ploše 118m2 za cenu
100 Kč/m2, celkem za 11 800,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato
– Záměr prodeje pozemku parc.
č. 755/1 k. ú. Jeníčkova Lhota.
Paní J. D. podala žádost o odkup části pozemku parc. č. 755/1
o ploše cca 135m2 k. ú. Jeníčkova Lhota, který dlouhodobě
využívá a udržuje pro příjezd ke
své nemovitosti, a který má částečně připlocen ke svému pozemku parc. č. 64. Rada obce na
svém zasedání dne 19. 8. 2021
záměr prodeje schválila jen v omezeném rozsahu, s čímž navrhovatelé souhlasí. Žádost o odkup
byla tedy zúžena z původních
cca 135m2 na cca 30m2 za cenu
200,– Kč za m2.
Usnesení č. 206/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 755/1 k. ú.
Jeníčkova Lhota o celkové ploše cca 30m2 za cenu 200,– Kč/m2,
celkem za 6 000,– Kč.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
6. Informace – napojení vodovodu Chotoviny – JVS. Z důvodu finanční a technické náročnosti náhradního řešení musela
být opět změněna trasa plánovaného vodovodu katastrálním
územím Čekanice u Tábora. Nyní čekáme na vyjádření vlastníků nově dotčených pozemků. JVS
na zasedání svého představenstva 7. 9. 2021 projednalo možnosti nových připojení na vodárenskou soustavu v rámci návrhu „Dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů“.
/pokračování na str. 5/
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/dokončení ze str. 4/

Usnesení č. 207/2021/Z15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě a napojení vodovodu Chotoviny na
JVS.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
7. Pozemkové úpravy Řevnov
Státní pozemkový úřad dokončil práce na plánu společných
zařízení pro pozemkové úpravy
v Řevnově. Plán společných zařízení spočívá v navržení cestní
sítě, tak aby byly zpřístupněny
všechny pozemky soukromých
vlastníků. Navržení protierozních
opatření, jejichž součástí je i navržení vhodných protierozních
osevních postupů. Plán byl předložen k vyjádření dotčeným orgánům, které jej přijaly bez výhrad.
Usnesení č. 208/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje plán společných zařízení Komplexních pozemkových
úprav Řevnov bez připomínek.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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8. Změna č. 1 Územního plánu
Chotoviny. Dne 16. 3. 2020 nabyl
účinnosti nový územní plán Chotoviny. V souladu s platným
územním plánem byla na plochy
ČZ. 3. BI, CH. 2. BI, CH. 5. BI,
CH. 6. BI, ČZ. 2. PV, CH. 1.PV
zpracována územní studie, jejíž
využitelnost potvrdil pořizovatel – MěÚ Tábor odbor rozvoje.
Ing. P. N. a pan K. P. jsou vlastníci převážné části pozemků v
lokalitě ČZ. 3. BI. Zpracovaná
územní studie byla jimi hrazena.
Tito vlastníci pozemků požádali
o změnu územního plánu a to:
změny způsobu využití části pozemků, označené v platném územním plánu ČZ. 2. PV – plocha
veřejných prostranství na plochy
zeleň soukromou a vyhrazenou
– ZS a upřesnění regulativů pro
plochy soukromé a vyhrazené
zeleně, aby umožňovaly umístění bazénu, pergoly. Požadavek
byl prověřen a rozšířen o požadavek regulativů oplocení, aby
zůstaly zachovány příjemné zelené ulice i pro chodce.
Pořízení změny územní plánu
schválilo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 15. 4. 2021.

Nové telefonní číslo na sběrný dvůr je
602 675 962 – Marcela Šerpánová
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Byly učiněny všechny potřebné
kroky k vydání změny územního
plánu, byly obeslány všechny dotčené orgány. Nyní je možné formou opatření obecné povahy
schválit změnu územního plánu.
1. Obecní úřad Chotoviny pořizuje dle §5 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), změnu č. 1 územního plánu Chotoviny. Vzhledem k jednoduchosti
změny Zastupitelstvo obce Chotoviny rozhodlo o pořízení změny
č. 1 ÚP zkráceným postupem v
souladu s § 55 stavebního zákona.
2. V souladu s § 52 stavebního
zákona proběhlo řízení o územním plánu.
3. V souladu s § 53 stavebního
zákona byly pořizovatelem a ur-

čeným vyhodnoceny výsledky projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Chotoviny a dle § 54
je změna č. 1 územního plánu
Chotoviny vydávána.
4. Opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Chotoviny, bude po schválení vydání
v zastupitelstvu obce vyvěšeno
na úřední desce a nabývá účinnosti 15. den po vyvěšení.
Usnesení č. 209/2021/Z15
Zastupitelstvo obce Chotoviny
vydává Opatření obecné povahy
– změna č. 1 územního plánu
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 10 je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno v: 19:50 hodin.
Zapsala: Zuzana Sumerauerová

UPOZORNĚNÍ
Po dobu konání Chotovinské podzimní prodejní
výstavy bude uzavřen průchod (chodník)
vedoucí od sportovní haly okolo mateřské školy
a základní školy na ulici Osvobození a Lipová.
Chodník bude uzavřen od pátku 15. října přibližně
od 17 hodin do neděle 17. října asi do 15 hodin.
Foto M. Pěkný

Poslední podzimní prodejní výstava se konala v roce 2019

Sraz seniorů ve fotbalové klubovně
V úterý 7. 9. se po dlouhé pauze, uskutečnil tradiční sraz našich
seniorů. Účast byla velká a na všech přítomných byla vidět radost,
že se konečně opět mohou sejít, společně si popovídat a pobavit se.
V úvodu jsme všichni tiše zavzpomínali na ty, kteří nás bohužel
opustili. Poté již nastala chvíle, kdy se všichni začali s dobrou náladou bavit.
Pustili se do připraveného pohoštění, k tomu jim hrála výborná,
živá muzika v podání pánů Fořtera a Hrstky, při jejichž hraní se snad
nenašel nikdo, kdo by se nepřidal svým zpěvem.
Mělo by být pro nás mladší ročníky velkou inspirací, jak se tato
generace dokáže oprostit od všedních starostí a bolestí, sejde se
k popovídání a zábavě a užije si krásný, společný večer.
Všem zúčastněným děkuji za příjemný zážitek a těším se na další
setkání.
Věra Marešová
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V říjnu mráz – teplý únor
Naprostá většina říjnových pranostik zvěstuje nadcházející zimu.
Na den Panny Marie Orodovnice
(2. 10.) jsou dokonce předurčeny
první mrazíky a starostlivý Svatý
František (4. 10.) zahání lidi do
chýšek. Také sv. Terezie (15. 10.)
prý zasazuje zimní okna, protože
po ní už mráz leze po střechách.
Nejvíce říjnových pranostik se
váže ke sv. Havlu (16. 10.). Ten den
prý se rozhoduje, jaká bude zima,
i příští léto. V každém případě se
nedoporučuje „pro Havlovo žito
stavět stodoly”. Jiná pranostika
tvrdí, že „před sv. Havlem musí
být všechno semeno ze země vybráno, ve sklepě uschováno, přes
zimu tam ponecháno a dříve než
kukačka zakuká, opět na čerstvé
povětří vyneseno.” Protože sv. Voršila (21. 10.) zimu posílá, na Šimona a Judy (28. 10.) sneste kožich
z půdy. Zkrátka měsíc říjen pro
nás – teplomilné – není nic moc.
Objektivně nutno ale přiznat, že
i on má svůj půvab.
Málo už se dnes ví, že pro hospodyňky byl měsíc říjen časem výroby octa. Jeho upotřebení v do
mácnostech bylo opravdu všestranné a výroba, nejčastěji jablečného octa, nebyla nijak složitá.
Čistě omyté padanky nebo jen jablečné slupky se rozemlely na kaši,
která se – stejně jako při nakládání zelí – napěchovala do nějaké
nádoby. Neplná se postavila do
teplejší místnosti a pak se už jen
čekalo. Kaše po několika dnech
začala kvasit a počáteční lihové kvašení záhy přešlo na kvašení octové, což se neklamně poznalo po čichu. Zhruba za tři měsíce byl ocet

hotov a mohl se stáčet do lahví.
Ocet našim předkům sloužil nejen jako pochutina k přípravě pokrmů, ale především – řečeno
dnešní terminologií – jako nedocenitelný a hlavně levný kosmetický a také hygienický prostředek. Ocet, jak známo, vydatně stahuje a dezinfikuje pokožku a proto muži jeho roztok rádi používali
po holení. Přidalo-li se do vany
asi pět lžic octa, vznikla překvapivě osvěžující lázeň. Blahodárnou
úlevu poskytla unaveným nohám
koupel s přísadou octa a u těžce
pracujících osob bylo velice oblíbeno umývání octovou vodou,
protože při fyzické námaze zmírňovalo nepříjemné pocení.
Naše pra-pra-prabáby chudinky neznaly dobrodiní televizních
reklam, které současným ženám
za pár mizerných stovek nabízejí
zaručeně neselhávající prostředek
s těžko vyslovitelným názvem sloužící k odstranění lupů. Proto stejný problém velice úspěšně řešily
pěti až desetiprocentním roztokem
octa, který vtíraly do vlasů. Lupy
zmizely a vlasy navíc měly nádherný lesk. Také dívenky z lepších
rodin už dávno věděly, že pravidelné potírání octem dodá nehtům
mimořádný lesk a pěkně je vybělí.
Ocet se úspěšně používal i v lidovém léčitelství. Po staletí známým a hlavně neselhávajícím prostředkem proti houseru byl několikrát obnovovaný plátěný obklad,
namočený v horkém octě, zakrytý
vlněným šátkem. Výpary z octa
silně zmírňují nepříjemnou rýmu.
Stačí nalít horký ocet na hluboký
talíř a výpary sát nosem.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Dagmar Podzimková, Chotoviny
70 let Miroslav Fafílek, Chotoviny
Jindra Vazdová, Chotoviny
František Tejnor, Červené Záhoří
Milada Nová, Chotoviny
7 5 let Marie Zimmermannová, Červené Záhoří
80 let Miluše Vostřáková, Řevnov
85 let Jana Mičánková, Chotoviny
90 let František Čechtický, Chotoviny
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
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Stejně úspěšně se ocet využíval při domácích pracech. Barvené
látky po vyprání opět získaly zářivé barvy, vymáchaly-li se v octové
vodě. Roztokem soli a octa se
vyčistila i ta nejšpinavější láhev
a skvrny na kovových součástích
kamen zmizely po potření octem.

Ocet také během několika hodin
úspěšně odstraňuje z nádoby vodní kámen, kuchyňská prkénka nepáchnou po cibuli nebo mořských
rybách, potřou-li se octem a tak
bychom mohli pokračovat. Jen dívky prý nerady zůstávají „na ocet”,
ale to už je jiná kapitola.
-wimmer-

Sv. Hubert

stal knězem a posléze i biskupem
v Tongeru a pak v Lutychu. Již za
Podzimní období honů a lovů je života se těšil mimořádné úctě
pro ctitele myslivosti časem, kdy věřících. Zemřel ve věku 70ti let a
tito vyznavači cechu sv. Huberta hned po jeho skonu se udála řada
sklízí ovoce své celoroční péče o zázraků. Základ k této legendě můzvěř. Sv. Hubert ale je i pro na- žeme hledat ve Francii. Vznikla asi
prosté laiky neodmyslitelně spo- v 9. století a obsahuje prvky stajen s myslivostí a je všeobecně rých mysliveckých pověr.
Sv. Hubert je neodmyslitelně
uznáván jako patron lovců a myslivců. Tento světec je velice popu- spjat s jelenem, který u lovců odlární zejména v zemích západní a jakživa představoval ideální typ lovstřední Evropy. Jeho kult do na- né zvěře. Naši předkové například
šich zemí přišel zejména po Bílé věřili, že jelen jako jediné zvíře niHoře a jeho horlivým rozšiřovate- kdy nedostane horečku a jeho
lem byl hrabě Sporck, sám zapá- maso má pro člověka blahodárné
lený nimrod, který také v roce 1695 účinky. Věřili, že jeleni nenávidí hazaložil řád sv. Huberta. Myslivci dy a proto se jelení sádlo používase dodnes k tomuto patronu hlá- lo jako všelék proti všem nemosí, ale většina z nich o něm vlast- cem. Ve středověku dokonce jelenům přisuzovali prorocké schopně nic neví.
Skutečný běh života sv. Huber- nosti.
Také v lidovém léčitelství měl
ta známe jen útržkovitě. Podle některých pramenů nejen vášnivě lo- sv. Hubert nezastupitelné místo
vil zvěř, ale také velice rád chytal a to jako přímluvce při pokousání
ryby. Hubert byl synem aquitán- vzteklým psem a při léčení vztekliského knížete a nadevše miloval ny. Rovněž měl schopnost pomolov. Přestože byl ženatý a otcem ci při duševních a nervových nemomalého synka, vedl nákladný a roz- cech. Jiná, mnohem realističtější
mařilý panský život. Jednou ale legenda o sv. Hubertovi vypráví,
došlo k události, která ho úplně že důvodem jeho zmoudření a obrácení se k duchovnímu životu byla
změnila.
Podle staré legendy Hubert o vá- smrt jeho mladé a krásné manželnocích roku 683 lovil v hlubokých ky, kterou nadevše miloval. Tato
lesích. Náhle se před smečkou je- tragedie prý s ním tak otřásla, že
ho psů objevil statný sněhobílý je- se zřekl veškerého majetku a světlen, který měl mezi parohy velký ských radovánek a stal se knězem
zlatý kříž. Psi se okamžitě zklidni- a později i biskupem. Jeho zbožli a zalehli jelenovi k nohám. Také nost a lidumilnost prý byla příHubert, přemožen silou okamži- kladná.
Sv. Hubert se u nás těšil u všech
ku, seskočil z koně a poklekl. V té
chvíli si uvědomil, že toto setkání myslivců nesmírné oblibě. Úplně
je božím znamením, aby se dal na upadlo v zapomenutí, že byl v naší
pravou cestu životem. Hubert se zemi uctíván jako patron koloniszřekl tohoto světa, opustil lidskou tů, kteří od 14. století osídlovali
společnost a dal se na pokání. některé naše kraje. Stalo se tak po
Svůj značný majetek rozdal chu- roce 1356, kdy Svatovítský chrám
dým lidem a usadil se v hlubo- v Praze dostal tři částečky jeho
kých lesích, kde žil jako poustev- ostatků k věčnému uložení.
ník. Později se pro svou zbožnost
Jaroslav Wimmer

Noví občánci
Natálie Bánská

Chotoviny

Jonáš Plešovský
Chotoviny

10/2021

LISTY CHOTOVINSKA

9

ŠÉF ABC TISKÁRNY MARTIN PĚKNÝ:
LISTY CHOTOVINSKA JSOU MOJE SRDCOVKA
Je to až k neuvěření, ale příští rok v lednu zahájí Listy Chotovinska už svůj jubilejní
30. ročník. Jako v legendární pohádce Tři veteráni vydrželi u místních novin od samého
začátku jen tři muži. Šéfredaktor Jaroslav Beneš, redaktor Dušan Mendel a Martin Pěkný.
Šéf ABC tiskárny dává články dohromady, láme, tiskne a přivádí každé číslo na svět.
Právě jemu proto patří rozhovor měsíce. kolaboval počítač. Dneska je vše rychlejší,
lepší, technika jde ohromně nahoru. Ale občas
Martine, vzpomeneš si ještě vůbec
řeším
stejné problémy jako kdysi, třeba když
na první ročník Listů Chotovinska?
vypne proud a neuložené věci jsou pryč.
Samozřejmě. Mám stavební průmyslovku
Nelituješ po letech, že jsi život spojil
a přes tři roky jsem dělal přípraváře výroby
s tiskařinou?
armovacích košů do obou reaktorů v Temelíně. Pak jsem ale zběhnul od stavařiny k po- Určitě ne. V začátcích jsem sice omarodil
lygrafii a v roce 1991 začal vypomáhat tchá- se zády, protože mi to „datlování” trvalo třinovi Karlu Bednářovi, který založil v Cho- krát pomaleji, než někomu, kdo umí prstotovinách tiskárnu. A už jsem v ní zůstal. V té klad. Ale od začátku mě to bavilo, nejsem
době právě začínaly první Listy Chotovin- úplně zručný na to postavit třeba zeď nebo
ska. Tenkrát se ještě psaly na psacím stroji kácet stromy, spíš mě baví jemnější práce,
a já je jen rozmnožoval na kopírce. Po pár právě jako je tiskárna, počítač a vše kolem.
číslech už jsem je přepisoval do počítače Navíc ta práce je hodně pestrá, nejsem u jeda kolega Jirka Dinda je lámal do sloupců noho stroje a jen jedné činnosti. Posledních
a graficky upravoval. Pamatuji si, že se ne- 15 let tiskárnu vedu, mám pod sebou výstalo, aby měly pod 55 tisíc úhozů, takže se robu, sklad, objednávám materiál. Poslední
svým stylem „datlování” do klávesnice jsem léta jsme v tiskárně s manželkou Zuzanou
se hodně natrápil, než jsem od lidí z jejich 12 i 14 hodin denně, včetně víkendů. Je to
rukopisů přepsal všechny články. To trvalo jednodušší i tím, že nad tiskárnou zároveň
až do roku 1999, za tu dobu jsem se tak vy- i bydlíme. Kamarádi si ze mě občas dělají
legraci, že neutratím nic za boty, když celé
trénoval, že už jsem ani neměl na klávesnidny strávím jen v pantoflích (smích).
ci písmenka, jak byla ošoupaná, a opisoval
Vy jste vlastně typická rodinná firma,
jsem články prakticky poslepu. Od roku 2000
je to tak?
po odchodu kolegy jsem se musel naučit
Listy Chotovinska i dávat graficky dohro- To je pravda, v tiskárně se jako rodina schámady, a to trvá dodnes. Za tu dobu jsem se zíme a trávíme spoustu času. Já s manželmusel naučit už třetí program, jak se vše kou děláme na strojích, dcera Lucie vede
mění a zdokonaluje. Kdybych tu měl vy- účetnictví a její partner slezl ze střechy a pojmenovat všechny lidi, kteří se mnou za ta krývačinu vyměnil za tiskařinu. Syn Denis
léta spolupracovali, tak by to dalo na další přebírá vše kolem sazby na počítači, dělá
celou stránku. Akorát o Michalu Novém marketing a vymýšlí inovace a nové nápady.
se musím zmínit, protože až do roku 2018 A jeho partnerka dělá fakturaci. Jediný „civšechny fotky, co se objevily v Listech Cho- zí“ je Ondra Čech a teď od října bude i Honza
tovinska retušoval, zaostřoval a upravoval. Dvořák, který je novým zaměstnancem. Na
mojí práci asi není nic, co by mě vyloženě
Takže se dá říct, že noviny jsou tvoje
nebavilo, možná snad jedině dohady s nesevelká srdcovka?
riózními zákazníky. Přehoupnul jsem se přes
Jo jo, je to srdcovka, tak trochu i moje dítě. padesátku a postupně s manželkou předáV tiskárně děláme ještě noviny pro Mladou váme chod firmy dětem. Po pravdě už se mi
Vožici, Jistebnici, Radenín a Ratibořské Hory, ani moc nechce učit nové a stále složitější
ale nejvíc se věnuju Chotovinám. Stojí mě to grafické programy a podobně (smích).
hodně času, tři někdy i čtyři dny, čtu všechABC tiskárna je vyhlášená široko daleko.
no slovo od slova, piplám si to. Snažím se
Jak se vám daří?
neustále hlídat grafické zásady, aby tam ne- Není moc vesnic, které mají takhle velkou
byly chyby jako někdy vidím i v celostátním tiskárnu, to je fakt. Tiskneme v rámci celé
tisku. Oddychnu si vždycky, až když jsou republiky a musím zdůraznit, že tchán to vynoviny hotové. Do té doby jsou to nervíky, myslel perfektně, tiskárnu nastartoval a tějak všechno dopadne. Potřebujeme mít su- žíme z toho dodnes. Ale doba se mění a mudý počet stran a nikdy dopředu nevím, kolik síme se snažit víc, než tiskárny ve větších
materiálů se mi sejde. Takže když to vychází městech. Musíme umět zákazníky nalákat,
na 11 stran, musím všechno zase lámat zno- zaujmout, třeba levnějším produktem, kvavu, buď to natáhnout na 12 nebo stáhno ut litnějším zpracováním, rychlejším závozem
na 10 stran. A největší radost mám, když se a podobně. Snažíme se neustále inovovat,
výsledek povede, noviny vypadají pěkně a je kupujeme nové stroje. A řešíme i potíže, jatam hodně zajímavých článků. Kdysi to bylo ko teď kdy obecně není materiál a čekáme
fakt zdlouhavé, vložil jsem tam dvě fotky a už na papír ne dva dny jako dřív, ale dva týdny.

Po odchodu tchána jsme šli trochu dolů,
bylo to tím, že jsme neměli tolik zkušeností
s vedením firmy a taky byla všeobecná krize
na trhu. Ale naštěstí jsme se z toho rychle
dostali a pochopili, že jen táborský region
nás neuživí. Dnes skvěle funguje náš e-shop,
který vymyslel syn Denis, díky tomu máme
zákazníky po celé republice i na Slovensku.
Taky spolupracujeme asi s 20 tiskárnami.
Čemu všemu se tedy věnujete?
Hlavní náplní stále zůstává ofsetový tisk,
tedy bloky, vizitky, desky, brožury, letáky…
A k tomu jsme přidali nový sortiment, třeba
reklamní předměty, potisk triček, mikin, hrníčků atd.. Děláme i polepy aut, billboardy. Teď
frčí magnetické reklamy, přímo na magnet
se natiskne reklama, logo, motiv, fotografie
atd. a můžete to vozit na dveřích auta. Začínáme také s výrobou skládacích krabiček
na olejíčky, tuby a tak. Děláme pro různé klienty, například materiály pro Národní knihovnu
v Praze nebo vstupenky pro hokejové kluby,
třeba pro Pardubice či formuláře do nemocnice v Motole. Také pro fotbalový klub Táborsko, je toho hodně. Jsem moc rád, že jsme
se také podíleli na obou chotovinských knihách – o historii a Sokole.
Máš vůbec čas i na něco jiného?
Snažím se. Mojí celoživotní zálibou je muzika, v mládí jsem se učil na kytaru a všechny
akordy jsem po roce zvládal. Bohužel táta,
který hrál v táborské kapele, mi vysvětlil, že
fakt hudební sluch nemám. Uznal jsem to,
protože se mi nepovedlo nikdy ani kytaru
pořádně naladit. A tak jsem začal hudbu jen
poslouchat. Ze začátku rockovou, ale pak
už tu tvrdší metalovou. Mám ještě stále zbytek ze sbírky vinylových desek, které jsem
sháněl za totality z bývalé Jugoslávie a když
sem po revoluci začaly jezdit zahraniční kapely, tak jsem se snažil stihnout s bráchou
a Lubošem Trojanů co nejvíce koncertů, a to
platí dodnes. Covid nám to trochu naboural
a doma se mi hromadí vstupenky na odložené koncerty. Mám lístky už na 4 koncerty
v Praze, které půjdou příští rok po sobě.
18. 6. Guns N´ Roses, 20. 6. Iron Maiden,
22. 6. Metallica a někdy za týden na to Kiss
přeložený z roku 2020. To snad ani nemá
cenu jezdit pokaždé domů (smích).
/pokračování na další straně/
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Vím, že máš rád taky
sport, ne?
Jo, dělal jsem všechny možné
sporty. Zkoušel jsem hokej, fotbal, tenis, ping-pong, sportovní
střelbu, až jsem přes gymnastiku zůstal se svými 190 cm u atletiky. Největší úspěch jsem měl
na druhém stupni základky, když
po odmítnutí přejít na sportovní
školu na „Klášterák” na Starém
Městě jsem se účastnil olympiád
škol na stadionu Míru v Táboře.
A jednou se mi povedlo skočit
do dálky 522 cm. Přeskočil jsem
vlastně všechny atlety ze sportovky a vyhrál. Ještě roky jsem visel na nástěnce 2. ZDŠ Na Parkánech se svým rekordem (smích).
Před maturitou už jsem atletiky
ale zanechal, a dnes už jen koukám na všechny sporty v televizi, samozřejmě nejvíc na hokej
a fotbal. Říkám tomu „gaučingsport”.
A ještě jeden koníček
musíme zmínit, že?
Do padesáti mě bavilo docela vyjet na kolo, ale teď, co jsme si pořídili psa, už vše dávám pěšky,
nemám problém ujít 22 km, což
je trasa do Heřmaniček u Votic,
kde mají rodiče chalupu. Jsem
pivař, panáka si dám jen symbolicky, a tak jsem navštěvoval
rád hospůdku U Slunečků. Chodily tam tenkrát týmy fotbalového áčka a béčka, hlavně když
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byly sportovní zápasy. Byly to
zlaté časy, a to nemyslím jen
Nagano a zlatý hattrick našich
hokejistů, ale i pro nás. Dělal
jsem permanentky, zasedací pořádky a svolával štamgasty. Pak
ale zemřel v roce 2006 hospodský Láďa Šrámek a my se
přesunuli do garáže u Trojanů
(přesněji u Cowleyho) a postupně se nás tam ustálilo celkem
13 garážníků. Každý čtvrtek se
tam scházíme, jak už tady zmínil
nedávno Jarda Němců, u pivka
na zápasy Evropské ligy ve fotbale. Tento rok oslavil jeden z nás
čtyřicátiny a druhý sedmdesátiny, takže o různorodost názorů
tam určitě nouzi nemáme (smích).
No a vidíš, zrovna v tuto dobu
jsme završili 15 let garáže.
Na závěr se vraťme
k tiskařině. Co bys Listům
Chotovinska popřál?
Chtěl bych si je ještě pár let nechat jako hlavní náplň ze své
práce v tiskárně. Před časem mě
bavilo fotit postupně do novin,
jak se budoval třeba koridor či
výstavba dálnice, takže do budoucna bych se chtěl stále podílet na celkovém vzhledu Listů
Chotovinska. A co bych jim přál?
Asi minimálně dalších 30 ročníků a hlavně více dopisovatelů,
které baví přijít s nápadem, jak
je ještě více udělat zajímavějšími, a nejsou jim tyto měsíční noviny lhostejné. Dušan Mendel
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Přehled výsledků pravidelných
kuželkářských soutěží 2021 – 22
Konečně po předlouhé přestávce způsobené známými okolnostmi se rozehrály první mistrovské zápasy.
Tak snad se již nic nebude omezovat a nařizovat. Probíhají počáteční
boje o body, postupy a nakročení do soutěží. Cíle jsou smělé a dané,
realizace je jen na družstvech a hráčích…

Družstvo A – Divize Jih
Chotoviny – TJ Sokol Soběnov
3263 – 3327 - 2 : 6 Hrstka 569,
Makovec 559, Fořter 525, Hein 564, Křemen 522, Jan Bartoň 524.
Na úvod divize hostíme Soběnov. Soupeř tradiční, výsledek nakonec
také. Soběnov, který odváží body, hraje velmi dobře, hráči se příliš
netrápili s přípravou na sezonu a ono to vyšlo. Někdy to tak bývá, že
bez tréninku se povede zahrát. Začínají v první čtveřici dobrými výkony 602 a 566 kuželek, a ukazuje se, že naše výkony 3 x 520 k zisku
bodů doma nepovedou. Ale je to začátek, jak se říká první vyhrání…
Příště to bude určitě lepší. Hosté opět ukázali svou sílu, líbí se jim
na naší kuželně a rádi se vracejí.
Chotoviny – KK Lokomotiva Tábor 3296 – 3138 - 8 : 0
Makovec 587,
Vacko + Dvořáková 537, Křemen 542, Hrstka 557, Hein 561, Fořter 512.
Původně venkovní zápas se otočil. Tábor instaluje na své kuželně
nové stavěče, proto zatím odehrává svá utkání venku. Do sestavy se
konečně po zdravotních komplikacích dostává Kamila Dvořáková,
která k nám přichází na hostování ze Sparty Kutná Hora. Přejeme jí
pevné zdraví a pěkné výkony. Utkání proběhlo bez větších problémů,
naše slušné hry stačily na výhru i nepopulárního kanára Táboru.
Dobrá příprava na Jihlavu.
Chotoviny – KK PSJ Jihlava B
3290 – 3279 - 7 : 1
Dvořáková 551/ soupeř 548, Makovec 557/559 (Pavel vyhrává na dráhy),
Křemen 518/ 523(také výhra na body), Hrstka 575/ 559, Hein 587/ 572,
Fořter 502/ 518 prohra.
Přichází těžké utkání podzimu. Přijíždí jeden z hlavních adeptů na
postup z divize KK PSJ Jihlava. Podle nových pravidel dokonce mohou do sestavy použít i hráče z Interligy (soutěž společná pro české
a slovenské týmy). Takže nic lehkého. Nakonec se vše povedlo, i přes
dva výpadky jsme uhráli vítězství 7:1. Na první pohled jasná výhra,
ale při podrobné analýze máme k dobru pouhých 11 klacků, jedenkrát o 3 kuželky, dva duely vyhráváme na body. A to se počítá. Konečně se také jednou štěstí přiklonilo na naši stranu. Jedeme dál,
čeká nás venku Pelhřimov a potom dlouhá čtyřtýdenní pauza. Koná
se Mistrovství světa družstev v Polsku (zatím bez naší účasti…).
Podzimní domácí utkání:
12. 11. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Slovan Jindřichův Hradec
19. 11. pátek 17:30 Chotoviny A – TJ Jiskra Nová Bystřice

Družstvo B – Krajský přebor I.
TJ Sokol Písek – Chotoviny B

2366 – 2304 - 4 : 4 Makovcová 390,

Kučerová 374, Křemenová 386, Svačina 389, D. Bartoň 380, Křemenová 385.

Na rozběh kraje dostáváme nelehkého soupeře. Písecká kuželna má
již své dávno odehráno, podle toho vypadají náhozy, materiál i prostředí. Ale poprali jsme se a zisk jednoho bodu za remízu (vyhrané
čtyři duely) je velkým úspěchem. V závěru utkání nám ukázala domácí
Jitka Korecká, že se dá hrát všude a na všem - super výkon 468 kuželek.
Podzimní domácí utkání:
8. 10. pátek 19:00 Chotoviny B – TJ Dynamo Česká Budějovice
12. 10. úterý 18:00 Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí A
22. 10. pátek 18:00 Chotoviny B – TJ Sokol Nové Hrady
5. 11. pátek 18:00 Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí B

Družstvo D – Okresní přebor
Foto Renata Zázvorková

Moderní tiskařský stroj, na kterém se poslední dva roky
tisknou Listy Chotovinska.

Soutěž Okresního přeboru začíná v říjnu.
Podzimní domácí utkání:
13. 10. středa 17:00 Chotoviny D – Spartak Soběslav B
27. 10. středa 17:00 Chotoviny D – KK Hilton Sez.Ústí C
/dokončení na další straně/
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO SE USADILO VE STŘEDU TABULKY AKTUÁLNÍ TABULKY
Nejsledovanější chotovinský
tým – muži A – má za sebou
8 zápasů a zatím je na 8. místě
tabulky. Po nepovedeném vstupu do sezony a prohře 0:3 na
Větrovech se mužstvo naopak
semklo a přišly tři skvělé výhry
po sobě. 1:0 v Chyškách, 4:1 doma v derby proti Mladé Vožici
a 3:2 v Klukách. Další čtyři zápasy už znamenaly jen tři body,
smolná prohra 2:3 v Jistebnici,
ale hlavně: tři domácí zápasy pokaždé remíza 1:1. Čížová, Božetice a Sepekov.

JAROSLAV
VÁCHA
„V Jistebnici to
chtělo aspoň bod,
je to škoda. Domácí remízy taky
ztráta. Hlavně doma to chce vyhrávat, ale jinak jsme měli za začátku září dobrou sérii a udělali
spoustu bodů. Ještě nějaké body to chce, abychom byli v klidném středu tabulky nebo ještě
výš. Před sezonou to vypadalo
všelijak, ale atmosféra v kabině
je skvělá, tak budeme makat dál.“

ŽÁCI VYRAZILI NA RANGERS
I zbylé týmy se snaží, co to
jde. Béčko a hlavně dorost. Nově založený tým válí v okresním
přeboru Písecka, protože na Táborsku týmy nejsou. A nevede
si vůbec špatně, dorost je třetí
v tabulce. A makají i přípravky.
Děti mají zájem a trenéři jsou
spokojení.

„Máme v týmu nové kluky, trénujeme dvakrát týdně a mám z toho dobrý pocit. Na trénink chodí
kolem deseti dětí, výsledky úplně
neřešíme. Děti to baví, a to je základ,“ říká trenér starší přípravky Michal Malenický.
„Máme asi sedm nových hráčů,
začínají se učit základy, práci s mí-

Mladší žáci na Spartě

/dokončení kuželkářských soutěží ze str. 10/
PMN, ČPD, PJ
Kromě uvedených pravidelných soutěží dospělých se naše mládež
zúčastnila prvních letošních turnajů. Ti nejmladší (kategorie mladší
žáci/žákyně 10-12 let, starší 13-14 let) Poháru mladých nadějí (PMN).
Dorost (15-18 let) Českého poháru dorostu (ČPD) a junioři (19-23)
Poháru juniorů (PJ). Napoprvé to nebylo vůbec špatné, i když některým výkonům ještě stále ke spokojenosti něco chybí.
PMN Jihlava 60 hs:
Mladší žákyně – svůj první start odehrála Kamila Bartoňová a bylo to
opravdu výborné, 222 poražených kuželek a druhé místo.
Gratulujeme, jen tak dál!
Starší žákyně – Kateřina Křemenová 4. místo za 212, také dobré.
Starší žáci – Matěj Poula 4./229, Filip Vylít 6./215, Vít Vacko 9./207.
Hlavně v této kategorii máme velké rezervy.
PJ Kamenice nad Lipou 120 hs:
Junioři – hodně pěkný nához Davida Bartoně, 574 kuželek
a 6. místo, Pavel Makovec 532 / 17.
Juniorky – Martina Křemenová 7./519, Lenka Křemenová 9./489 kuželek.
Příště, za měsíc, nás čeká Pelhřimov, junioři v listopadu jedou do Jihlavy.
Tak ať se všem daří!
M. Vacko

RADIM
PLECITÝ
„Před sezonou
jsem se bál, ale
není to špatné, jsou tam výhry nebo prohry o gól. Trénujeme dvakrát týdně, ale kádr je úzký no…
Cíl je, hlavně ať se netlučeme někde dole. Zatím to jde, občas nám
štěstí přeje, občas ne. Jarda Vácha
je opora, co ten naběhá… Voloďa
Bondarev, to je klasika, umí se
pomazlit s míčem a hlavně umí
dávat góly. Jsem rád, že se vrátil
Martin Kromka, naopak zklamání je, že skončili Vítek Švehla
a Martin Makovec, to mě fakt
mrzí…“
čem, jak se postavit na hřišti a
podobně. Trénujeme dvakrát týdně, ve středu a v pátek od půl
páté. Máme 12 dětí, dělali jsme
i nábor. Chceme ještě uspořádat
nějaký turnaj, aby si děti pořádně zahrály. Zatím jsem sám, ale
zkouším přesvědčit Martina Passlera. Je to náročné, ale baví mě
to. Děti mají radost z každého
gólu, to člověka ohromně motivuje,“ hodnotí sezonu trenér
mladší přípravky Jiří Mareš.
Mladší žáci dostali od trenéra
dárek, vyrazili na zápas Evropské ligy Sparta Praha – Glasgow
Rangers. „Tým se snaží, maká,
ale máme rezervy v kombinaci
a chybí kvalitní střelba na bránu.
Ale jinak musím tým pochválit,
tréninková účast i píle je skvělá,
všichni se snaží na maximum.
I proto jsem dal kabině jako dárek výlet na velký fotbal do Prahy.
Vzali jsme malý autobus a vyra-

Mladší žáci po zápase

MUŽI A
1. Jistebnice
2. Hradiště
3. Ml.Vožice
4. Větrovy
5. Milevsko"B
6. Sepekov
7. Božetice
8. Chotoviny
9. Planá/Luž.
10. Soběslav B
11. Kestřany
12. Chyšky
13. Čížová
14. Kluky

24:8
21:9
19:14
17:10
23:16
15:12
11:9
13:12
16:13
22:23
10:28
17:13
8:27
12:34

20
16
16
14
13
13
12
12
11
9
9
8
4
1

MUŽI B
1. FK Měšice 25:3
2. Sokol Borotín 20:5
3. Chotoviny B 12:9
4. Větrovy B
16:15
5. Olymp Tábor 4:9
6. FC MÍČ
5:9
7. Radenín Kozm. 4:9
8. FC Mažice
3:21
9. Řepeč-Opařany B 3:12

15
12
10
6
4
3
3
3
0

MLADŠÍ ŽÁCI
1. SK Větrovy 54:20
2. FC Jistebnice 37:21
3. Veselí n/L
33:10
4. Meteor Tábor B 50:13
5. FC Bechyně 24:21
6. FC Chýnov 54:17
7. Planá n/L
15:12
8. FC Táborsko C 20:30
9. Mladá Vožice 32:44
10. Sokol S. Ústí 28:25
11. Chotoviny 22:29
12. Sudom. u Bech. 17:36
13. TJ Choustník 4:112

18
18
16
12
12
9
9
9
8
3
3
3
0

zili na Spartu, byl to zážitek,“ popisuje kouč mladších žáků Lukáš
Plachý.
D. Mendel
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
FOTBALOVÉ VZPOMÍNKY: PETR KŘEMEN
V rámci našeho vzpomínkového seriálu jsme si tentokrát popovídali s Petrem Křemenem.
71-letý rodák z Vrážné je sportovcem tělem i duší, na soutěžní úrovni hrával nejen fotbal,
ale taky kuželky a stolní tenis.
V Chotovinách býval nejen hráčem, ale i jednatelem a trenérem. Na hřišti se objevoval ještě
v 65-ti letech a nebýt operace
kolen, možná by rád ještě teď.
Jak jste s fotbalem vlastně
začínal?
Doma na Vrážné, v partě nás bylo
pět, kluci Šmejkalovi, já s bráchou
Vaškem a Jirka Černohorský.
Na plácku jsme to mastili furt.
Začínal jsem asi v deseti letech,
možná mi bylo méně. A když ne
na plácku, tak jsme hráli s bráchou doma na dvoře, jako branka vrata od stodoly, občas se vysypalo nějaké okno… (smích).
Začínal jste tady od žáků?
No právě že ne. Žákovský tým
tady nebyl, založil se až v době,
kdy mi bylo 15 let a věkem už
jsem byl dorostenec. Se soutěžním fotbalem jsem tedy začínal
v Lokomotivě Tábor. Šel jsem na
školu na Silonku a ve třídě byli
kluci z Lokomotivy, tak jsem šel
tam. Hrávali jsme krajský přebor, doma jsme docela vyhrávali, venku už to bylo horší, protože některým klukům se ven
moc jezdit nechtělo. V Táboře
jsem strávil celý dorost a začal
tam i v mužích. Ale s Chotovinami jsem byl spjatý neustále,
přece jen jsem tady měl kamarády a jezdil jsem se dívat na
žákovský tým, kde hrával brácha, Petr Novotný, Honza Jinda,
Zdeněk Krejsa…
A jak jste se pak dostal do
Chotovin?
Zlanařil mě pan Pekárek, že jsem
místní a měl bych hrát doma.
Tak jsem se v roce 1974 rozhodl
přestoupit. Na první zápas v chotovinském dresu nikdy nezapomenu. Hráli jsme shodou okolností zrovna proti Lokomotivě

Tábor, já bývalým spoluhráčům
utíkal, dařilo se mi… jenže pak
mě Mrzena sundal, kosa zezadu
a já měl na půl roku od fotbalu
pauzu. Bylo to vlastně moje první a zároveň poslední vážné zranění. A rozhodčí mu dal tenkrát
jen žlutou kartu.
Na jakém postu jste hrával?
V Táboře pravého beka, byl jsem
takový střízlík, tak jsem tam lítal
nahoru dolů, vlastně takové falešné křídlo. Fyzičku jsem měl
dobrou, dokonce jsem se po vojně chtěl přihlásit na Košický maraton, ale už ani nevím, proč to
tenkrát nevyšlo… V Chotovinách jsem pak hrál v záloze, na
kraji a často i uprostřed s Oldou
Šmejkalem nebo Petrem Krätzerem. Byla tady dobrá parta a dobří fotbalisti. Strávili jsme spolu
hodně času i mimo fotbal, dělali jsme zábavy nebo sportovní
plesy, maškary a taky brigády.
Pamatuju si, že jednou jsme měli hrát pohár, bylo to v únoru, na
hřišti ještě sníh. Přivezl jsem
plachtu ze siláže, házeli jsme do
ní sníh a pak to odtáhli a šup dolů ze stráně. Stejně se ale nakonec nehrálo, protože jsme sníh
nestačili odklidit.
Dával jste i góly?
Tak něco mi tam padlo (smích)…
Třeba jsem hodně stával na zadní tyči, Honza Jindů to prodlužoval a já jen doklepl míč do sítě.
Občas jsem kopal i trestňáky.
A jestli si vzpomenu na nějaké
zajímavé góly? Jo, oba proti Košicím. Hráli jsme doma, furt soupeře tlačili, ne a ne dát gól. Kolem tehdejších topolů už nervózně pochodovali Jirka Tichý,
pan Jinda, Turkové… faul na půlce a ti chlapi na mě křičeli, ať to

Petr Křemen stojící první zprava
zkusím rovnou na bránu. Tak
jsem to tam napálil a ono to fakt
spadlo přesně do šibenice, bylo
to v nastavení a my vyhráli 1:0.
A druhý gól taky Košice, hrálo
se u nich, ale byla zima, místo
trávy spíš ledovka. Vyhráli jsme
5:4, ale dali jsem si 3 vlastní
góly, jeden i já (smích). Honzovi
Fořterů jsem dal malou domů,
ale jak stál na ledě, nemohl se
pořádně pohnout do strany a došouralo se to do sítě.
Fotbal jste hrával neskutečně dlouho, ale taky funkcionařil, je to tak?
Nechal jsem hraní fotbalu asi v
65-ti letech, ale chuť mám pořád. Dlouho jsem dělal i jednatele, od roku 1977 do roku 1990.
Bylo to náročné, nebyly počítače, výsledky jsem musel telefonovat do Budějovic, hlášenky o
změně termínů chodily poštou.
Všechno držet v hlavě, na nic
nezapomenout… A trenéřinu
jsem dělal spíš proto, že nikdo
jiný nebyl a nechtěl jsem to nechat jen tak. Proto jsem trénoval chvíli žáky a pak i dorost.

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

10. 10.
16. 10.
24. 10.
30. 10.
6. 11.

15:30
15:30
15:30
10:30
14:00

SOBĚSLAV B – CHOTOVINY
CHOTOVINY – KESTŘANY
MILEVSKO B – CHOTOVINY
PLANÁ N.L. – CHOTOVINY
CHOTOVINY – HRADIŠTĚ

Kromě fotbalu jste hrával i jiné sporty. Jak jste to stíhal?
No nějak to šlo. Ping-pong jsem
hrál kdysi za Ratibořské Hory,
okresní přebor, asi 3 roky. A kuželky jsem říkal, že začnu hrát,
až skončím s fotbalem. A nakonec to úplně nevyšlo, hrál jsem
fotbal i kuželky současně, skoro
20 let. Kuželky mě bavily, docela
mi to i šlo, dvakrát jsme vyhráli
okresní přebor. Zážitek byl titul,
který se rozhodoval na Hiltonu.
Já měl spočítáno, kolik potřebuju hodit, abychom vyhráli, ale
už předposlední hod začal náš
tým jásat. Já říkám, co blbnete,
ještě je brzy. Ale já se spletl, už
jsme fakt vyhráli a bylo to senzační (smích).
A co teď? Nechybí vám fotbal?
Tak občas se ještě hýbu, zajdu
na nějaký ping pongový turnaj
nebo na tradiční turnaj v nohejbale ve Vrchoticích. V televizi
kouknu na reprezentaci nebo na
Slavii, které fandím. Brácha fandí Spartě, tak já musel Slavii, aby
to byla správná rivalita. A chodím samozřejmě fandit Chotovinám, kluci hrají dobře, makají,
jen škoda, že málo proměňují šance. A ještě by se mi líbilo obnovit na hřišti rozhlas. To bylo fajn.
Jirka Tichý vždycky přivítal diváky, hosty, řekl sestavy obou týmů, jak jsou na tom v tabulce,
kde se hraje příště… Mělo to
něco do sebe. Dušan Mendel

