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ZDARMA

Poèasí bylo jako na objednávku

Letoní Chotovinské slavnosti se
vydaøily. Hlavním bodem tìch letoních bylo otevøení nové tøídy mateøské koly a desáté výroèí otevøení
druhého stupnì základní koly. Program byl opravdu bohatý. Slavnosti
tentokrát zaèaly ji v pátek veèerním
vystoupením pøední èeské jazzové
zpìvaèky Evy Emingerové v hotelu
Gold. Sobotní akce probíhala na nìkolika místech souèasnì a kadý si
jistì nael to své. V prostorách M
se slavnostnì otevírala nová tøída,

Z obsahu
listù
105 let
SDH Beranova Lhota
Setkání ve kole
Informace ze stavby
eleznièní trati
Zaèíná kuelkáøská
sezóna
Memoriál
Petra Pekárka
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Redaktor: Jaroslav Wimmer
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

dìti pod dozorem paní Strejcové
pìknì zahrály na flétnièky a promluvili starosta Chotovin Mgr. Zdenìk
Turek, øeditel základní koly Mgr.
Petr Havlík a vedoucí stavby pan
Milo Filip. Za dlouholetou pøínosnou a obìtavou práci s dìtmi pan
starosta podìkoval a pøedal dary
paní Marii Krejsové a paní Jindøe
Vazdové. V budovì II. stupnì Z probíhalo setkání bývalých zamìstnancù a byla zde k vidìní výstava fotografií dokumentující historii koly.
áci zde mohli pozdravit své bývalé
uèitele a naopak, setkávali se zde kolegové a kolegynì, mnohdy po dlouhých letech.
V prostorách u kostela probíhal autosalon. Návtìvníci si mohli
prohlédnout a osahat nová auta a tìit se, zdali nevyhrají v tombole právì oni auto s plnou nádrí na víkend.
Pod lípami u høitì se konal první Jarmark Chotovinska. Své
výrobky zde prodávali kutilové z Chotovin a blízkého okolí. Kadý
se mohl pøesvìdèit, e zde ijí ikovní a tvoøiví lidé.
Na høiti TJ Sokol ji od 13 hodin vyhrávala oblíbená KERAMIÈKA, kterou poslouchali mladí i staøí. Vystupovaly dìti ze základní koly, pìvecký sbor a taneèní skupina Ma.Pe.Dance pod
vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich
cimbálová kapela hrála posléze i veèer do 22.30 hodin v hotelu
Gold.
Na trávníku bylo mono se
svézt na elektrické kolobìce nebo
segwayi. Pro dìti byl pøipraven
skákací hrad a spousta soutìí za
sladké odmìny, které pro nì pøipravili uèitelé Z. Do pozdních
noèních hodin k tanci a poslechu
vyhrávala oblíbená rocková kapela Generace Rock. Obec Chotoviny dìkuje vem, kteøí se podíleli
na pøípravì a úspìné realizaci
Chotovinských slavností 2013.
Ji nyní pro Vás pøipravujeme
program pøítích slavností a tìíme se, e se vydaøí stejnì jako ty
letoní.
. Petrásková
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

z 15. zasedání konaného
dne 18. èervence 2013
od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene,
p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová,
Omluveni: p. Ing. Babùrková,
p. Mgr. Mendel, p. Zrzavecký.
Návrh usnesení: p. Ing. Bauerová,
p. Hrstka.
Ovìøovatelé: p. Ing. Bervida,
p. Dr. Nìmec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 14. z.o.
2. Rozhodnutí o námitce podané
k návrhu zmìny è. 1 ÚP Chotoviny.
3. Rozpoètové opatøení è. 10/2013.
4. Pozemky.
Pøed vlastním jednáním pan starosta pøivítal hosty z Mìstského úøadu
v Táboøe - odboru územního rozvoje, paní Evu Havránkovou, odborného pracovníka územního plánování
a paní Ing.arch. Pavlínu Oubramovou, odborného pracovníka státní památkové péèe.
Po té pøivítal vechny pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní
vìtina zastupitelù.

Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení ze 14. zasedání byly ovìøeny
panem Filipem a panem Zrzaveckým
a byly øádnì zveøejnìny na úøední
desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za
schválené.
2. Rozhodnutí o námitce podané
k návrhu zmìny è. 1 ÚP Chotoviny
-pøedmìtem jednání je projednání
a pøijetí regulativù, vypracovaných
na základì námitky podané majiteli
chotovinského zámku maneli Mayzusovými, kteøí poadují zapracovat
do regulativù plochy parkové zelenì, lesoparkù (ZP) monost výstavby nových staveb v areálu zámeckého parku za úèelem relaxaèního,
sportovního a rekreaèního vyuití
formou individuálních staveb, monost provedení sportovních høi,
nejen s pøírodním povrchem, rekonstrukci stávajícího oplocení a vznik
nových oddìlovacích prvkù.
Na základì poadavku Obce Chotoviny - zajistit ochranu zámeckého
parku proti neodborným zásahùm
a èinnostem byly vypracovány ve

spolupráci Ing. arch. Brùhy a státní
památkové péèe (Ing.arch. Oubramová) regulativy nové.
Tyto regulativy jsou obecnìjí, oproti
regulativùm projednaným v rámci
veøejného projednání. Nestanovují
striktnì pøípustné a nepøípustné stavby, pouze obecnì umoòují stavby
a mobiliáø, který svým charakterem
(podoba, materiály, funkce, umístìní) musí odpovídat historickému
vývoji parku a stavebnì-historickému vývoji zámku, navazovat na krajinnou kompozici parku a jeho tradici. Regulativy obsahují i monost
udrovacích prací tj. napø. i rekonstrukci stávajícího oplocení i vznik
nových oddìlovacích prvkù. Ke kadé zamýlené stavbì v ploe zámeckého parku bude v rámci povolování stavby vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany památkové péèe
dle zákona o státní památkové péèi
v platném znìní. V tomto stanovisku budou specifikovány podrobnìjí podmínky pro vechny stavby.
Pøesto, e je zámecký park nemovitou kulturní památkou, zapsanou
v seznamu nemovitých kulturních
památek, nebude mít dle Mìstského
úøadu v Táboøe, tato úprava regulativù dopad do práv veøejnosti, nejedná se tedy o podstatnou úpravu,
která by si vyádala nové veøejné projednání. V územním plánu se jedná

pouze o jednu takto vymezenou plochu, která je v soukromém vlastnictví.
S prùbìhem poøizování zmìny è. 1
ÚP Chotoviny seznámila paní Havránková. Mimo jiné uvedla, e pro
Obec Chotoviny zmìnu v souladu
se Stavebním zákonem vyøizuje
Mìstský úøad Tábor, kde je zaloena
vekerá dokumentace. Regulativy
pro parkovou zeleò byly od zaèátku
souèástí zmìny è.1 ÚP. K úpravì regulativù bylo pøistoupeno po obdrení námitky podané majiteli zámku.
Do diskuze se pøihlásila paní Mgr.
Vítovcová, která mimo jiné uvedla,
e dnes navrené regulativy rozvolòují pùvodní regulativy, umoòují
cokoli v parku stavìt a jsou pro ni
nepøijatelné. Domnívá se, e by mìly
projít veøejným projednáním. Dále
navrhla, aby hlasování o tomto bodì
bylo zapsáno jmenovitì.
Reagovala paní Havránková, uvedla,
e nové regulativy jsou pøísnìjí
a usnadní povolovacím orgánùm
zachovat pùvodní podobu parku.
Veøejné projednání je moné ale proces schvalování zmìny è. 1 ÚP by
se prodlouil o dva a tøi mìsíce.
Paní Ing. arch. Oubramová k tomu
uvedla, e státní památková péèe
nebude povolovat stavby, které historicky a architektonicky do parku
nepatøí.
/pokraèování na str. 4/
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❖ V Èerveném Záhoøí probíhají práce na ❖ Asfaltovým recyklátem byly opradokonèení kanalizace v ulici Dolní. Práce komplikuje výskyt skály.

veny komunikace kolem høitì, ke
høbitovu a na Kùskovci.

❖ Práce na opravì kaplièky a kamen-

ného køíe v osadì Øevnov byly dokonèeny. Opravená kaplièka i kamen- ❖ V souvislosti s èervencovým uzavøený køí vypadají velmi dobøe a jistì ním komunikace Chotoviny - Vráná ❖ V souvislosti s èervnovými povodpøispìjí k pìknému vzhledu Øevno- poádala nae obec o opravu komuni- nìmi poádala obec o dotaci na oprava.
kace Brouèkova Lhota - Polánka, kte- vu komunikace v Øevnovì od kamenrá byla v dobì objíïky nutnou a vý- ného mostu k Franclovùm a komuhodnou spojnicí nejen mezi Jeníèkovou nikace od Amerikánu smìrem k MoLhotou a Chotovinami. ádosti bylo ravèi. Výsledky ádostí zatím neznáèásteènì vyhovìno. Opraven byl nej- me.
horí úsek vèetnì hráze Ouniovské- ❖ V èervenci vyèistili obecní hasièi ve
ho rybníka. Zbývající èást komunikace spolupráci s T-SERVISEM vodní zdroje
chce obec opravit z prostøedkù Minis- v Sedleèku a provedli jejich dezinfekterstva dopravy. Je poádáno o dotaci. ci.

❖ Osazení nové èistírny odpadních

vod v Jeníèkovì Lhotì bylo dokonèeno. Práce se protáhly z dùvodu
detivého poèasí i z nutnosti dalích
úprav ÈOV.
❖ ádosti Obce Chotoviny o urychlenou souvislou opravu komunikace
Beranova Lhota - Jedlany bude pravdìpodobnì vyhovìno. Dle øeditele
❖ V Beranovì Lhotì startuje projekt
SÚS Jihoèeského kraje Ing. Jana tíchy dojde k opravì komunikace prav- ❖ Plánované práce na opravì kamen- na vylepení hasièárny. Na tuto
dìpodobnì jetì v tomto kalendáø- ného mostu v Øevnovì byly zrueny. akci získala obec ve spolupráci
ním roce.
Most byl po povodni provìøen statikem, s místními obèany dotaci ze SZIF pro❖ V prostoru u kostela sv. Petra který doporuèil generální opravu. Za- støednictvím OS MAS Krajina srdce.
a Pavla a v ulici Lipová byl ukonèen tím dojde ke sníení tonáe mostu Práce provede pan Milan Kortus.
proøez 24 stromù.
a bude nutné pøipravit projekt.
Mgr. Zdenìk Turek

OHL S INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ZÁØÍ 2013

Dlouhodobá omezení:
Seznam èinností a informací za 09/2013
â Èásteèné omezení provozu v úseku Tá- na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
bor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu vý- â Sudomìøice u Tábora
stavby stavenitních komunikací.
 betoná podchodu v km 94,539
â Dne 21. 9. (8.00 h.)  30. 9. 2013 zahájení zemních prací na propustku v km
(15.00 h.)  10 dní uzavøení eleznièního 94,929
pøejezdu v km 84,625 v Èekanicích pro â Tunel Sudomìøice
silnièní provoz (silnice Tábor  Stoklasná
 zøízení výjezdu vozidel stavby u severníLhota  Koín), z dùvodu rekontrukce koho portálu na silnici I/3
leje a pøejezdu.
â Výjezdy vozidel ze stavby (silnice I/3 vce  zahájení zemních prací na hloubení sesmìru na Tábor pøed èerpací stanice Robin verního portálu
Oil a ve smìru na Sudomìøice u Tábora pøed  práce v nepøetritém provozu v denní
smìnì, v pøípadì potøeby monost zahájeeleznièním mostem).
ní trhacích prací
Informace o výlukách
â Probìhne výluka trati Tábor  Chotoviny: â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 zemní práce v nové trase koleje
Ve dnech 16. 9.  20. 9. 2013
 stavební práce na estakádì  betonáøské
a 23. 9.  25. 9. v èase 7.50  15.05 hod.
práce, montá výztue opìr
Dne 20. 9. v èase 11.25 - 19.05 hod.
 montá mostu v km 93,005
Dne 21. 9. v èase 5.30 - 14.05 hod.
Vechny vlaky bìhem výluk budou nahrazeny autobusovou dopravou!

â st. Chotoviny
 zemní práce od km 88,800 do km 89,400
 budování nové stavenitní komunikace
 stavební práce na eleznièním propustku
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 zemní práce v km 86,000  89,500
â Èekanice
 stavební práce na eleznièním propustku
â Úsek Tábor  Èekanice
 zemní práce od km 83,500 do km 86,000
 pokládka koleje è. 2
 stavební práce na eleznièním propustku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter
a nejsou závazné. Dalí informace budou
dány v Informacích pro obèany na období
19/2013.
Rovnì je mono informace obdret
v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe
nebo na tel. èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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/dokonèení ze str. 2/
Po bouølivé diskuzi, ze které vyplynulo, e vedení obce nepøekroèilo
pøi jednání o Zmìnì è. 1 ÚP své pravomoce, dal starosta nejdøíve hlasovat o návrhu paní Mgr. Vítovcové.
Usnesení è. 246/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím,
aby výsledek hlasování o tomto bodì
byl zapsán jmenovitì.
Hlasování: Souhlasí 10, proti 0, zdrel se 2. Schváleno.
Návrh usnesení pøeèetl pan místostarosta.
Usnesení è. 247/2013/Z15.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje rozhodnutí o námitce podané k návrhu Zmìny è. 1 územního
plánu ve znìní:
Námitce se èásteènì vyhovuje.
Regulativy pro plochu parkové zelenì a lesoparkù ZP se upraví následovnì :
I.f.14 Parková zeleò, lesoparky (ZP)
Hlavní vyuití:
Plochy veøejných a soukromých parkù a lesoparkù, jako kompoziènì
utváøené soubory pøírodního prostøedí a vybavenosti obce, jsou nedílnou souèástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu.
Slouí zejména pro rekreaci, odpoèinek a trávení volného èasu obyvatel.
Pøípustné vyuití:
Pøípustné je provádìt na tìchto územích vegetaèní a jiné úpravy, které
svým charakterem odpovídají funk-
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ci plochy s ohledem na související
ochranné reimy. Stavby a mobiliáø
musí svým charakterem (podoba,
materiály, funkce, umístìní) odpovídat historickému vývoji parku
a stavebnì-historickému vývoji zámku, navazovat na krajinou kompozici parku a jeho tradici (je vhodné
vycházet z archivních informací o podobì zámeckého parku a historických mapování). Pøi znovu vystavìní doloených zaniklých staveb, je
potøeba vycházet z historických fotografií, dochovaných informací
o jejich podobì a umístìní v parku
(dalí kompozièní úpravy zámeckého parku musí z tìchto staveb následnì vycházet). Pøípustné je provádìt udrovací práce a opravy stávajících staveb v rámci této plochy
(napø. stávající hájenka).
Nepøípustné vyuití:
Vekeré funkce, stavby a zaøízení,
která nemají historickou a kompozièní souvislost se zámkem a zámeckým parkem.
Podmínky prostorového uspoøádání:
Pro tyto plochy se nestanovuje zastavitelnost. Výková hladina nebude pevnì stanovena, bude omezena
na pøízemní stavby.
Hlasování:
Souhlasí 9 (p.Ing. Bauerová, p. Bene, p. Filip, p.Hrstka, p. Jordák,
p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek).
Je proti 3 ( p. Ing. Bervida, p. Mgr.

Honza, p. Mgr. Vítovcová).
Zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoètové opatøení è. 10/2013
- je souèástí materiálù.
Souèástí jsou také rozpoètová opatøení è. 8/2013 a 9/2013 provedená
radou obce.
Usnesení è. 248/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 10/2013, které
je nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato
Usnesení è. 249/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètové opatøení è. 8/2013 a 9/
2013 provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0..
Usnesení bylo pøijato
4. Pozemky.
Prodej pozemkù
- prodej pozemku parc.è. 1031/5
v k.ú. Sedleèko u Chotoviny - o pozemek ádá pan Ing. V.K. Zámìr byl
projednán na minulém zasedání
a zveøejnìn od 18. 6. do 4. 7. 2013.
Usnesení è. 250/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.è. 1031/5 v k.ú. Sedleèko u Chotovin, trvalý travní porost o výmìøe 111 m2 panu Ing. V. K.
za cenu 100,- Kè/m2.
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Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
- prodej èásti pozemku parc.è. 728/
34 v k.ú. Jeníèova Lhota - ádají
R. a M.P.. Zámìr byl schválen na minulém zasedání a zveøejnìn na úøední desce od 18.6. do 4.7.2013.
Usnesení è. 251/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku p.è. 728/34
manelùm R. a M.P. v k.ú. Jeníèkova
Lhota o výmìøe 0,3 m 2 za cenu
100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodeje
- zámìr prodat èást pozemku
parc.è. 1037 v k.ú. Èervené Záhoøí - pøi kontrole oplocení dálnice D3
bylo zjitìno, e byla k dálnici pøiplocena i èást obecního pozemku
p.è. 1037 o ploe 2 - 3 m2 v k.ú.
Èervené Záhoøí. V souèasné dobì je
zpracováván geometrický plán. Cena
bude urèena dle znaleckého posudku.
Usnesení è. 252/2013/Z15.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodat èást pozemku p.è. 1037 v k.ú.
Èervené Záhoøí o ploe 2 - 3 m2,
která je pøiplocena k dálnici D3.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 20:45 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
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Oslava 105. výroèí zaloení SDH Beranova Lhota

V sobotu 10. 8. 2013 oslavil
Sbor dobrovolných hasièù Beranova Lhota 105. výroèí zaloení sboru
uspoøádáním soutìe v poárním
útoku. Soutìe se zúèastnilo 23 drustev a to v kategorii eny 3 drustva,
v kategorii mui I. 13 drustev
a v kategorii mui II. 7 drustev.
V kategorii eny se na 1. místì umístilo drustvo SDH Jeníèkova Lhota,
na 2. místì drustvo SDH Orlov a na
3. místì SDH Dobronice. V kategorii mui I. se na 1. místì umístilo
drustvo JSDHO Chotoviny, na
2. místì SDH Dobronice a na 3. místì
SDH Hlasivo. V kategorii mui II. se
na 1. místì umístilo SDH Èervené
Záhoøí, na 2. místì drustvo Krejèovi a na 3. místì SDH Jeníèkova Lhota. Profesionální hasièi z Tábora
pøedvedli ukázku zásahu za pomoci
hydraulických kletí. Zásahová jednotka z Chotovin pak pøedvedla od-

borné uhaení hoøícího automobilu. Soutì zpestøilo i pøelétávání
malého letadla, z nìj na zem dopadaly bonbony. Akce se vydaøila, poèasí pøálo a po poárním útoku po-

kraèovala zábava za úèasti hudby do
pozdních noèních hodin. Zejména
pro obèany osad Beranova Lhota
a Polánka se oslavy zaloení SDH
Beranova Lhota staly velkým kultur-

ním záitkem a pøíleitostí k setkání.
SDH Beranova Lhota dìkuje
vem, kteøí se podíleli na pøípravì
celé akce, v první øadì Obecnímu
úøadu Chotoviny, za jeho pøispìní
se akce konala, a dále vem sponzorùm, zejména Ivo Chvojkovi, Milanu Kortusovi, Aleovi a Kateøinì
Lachoutovým, Jindøichovi a Hanì Lachoutovým, Janu Poláèkovi, Tomáovi Patoèkovi - autodoprava, rodinì Krejèovì z Beranové Lhoty, spoleènosti Restamo AZ, Marii Slepièkové, Ing. Aloisi a Marii Slepièkovým, Pavlovi a Annì Bohuslávkovým, firmì Bohemia Chips, Oú Jedlany, Aeroklubu Tábor, pivovaru Bernard, Josefu Vèelákovi - stavební
práce a spoleènosti Zahradní architektura Tábor. V neposlední øadì
i panu Tillingerovi za dodávku vody.
SDH Beranova Lhota

MY a EVROPA  recyklace elektrospotøebièù
Nové smìrnice EU pøinesou zmìny i k nám
Evropská unie dál zpøísòuje smìrnice upravující podmínky
ivotního cyklu elektrických spotøebièù. Na nìkteré zmìny je
Èeská republika u dnes pøipravena, jiné pøedstavují výzvu do
budoucna pro nás pro vechny.
První smìrnice výraznìji ne dosud omezuje pouívání nebezpeèných látek v elektrických a elektronických zaøízeních (EEZ)
s cílem pøispìt k ochranì lidského zdraví a ivotního prostøedí
vèetnì vyuití a znekodnìní odpadních EEZ zpùsoby etrnými
k ivotnímu prostøedí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zaøízeních
- se do èeské legislativy musí promítnout nejpozdìji do 14. února roku 2014. Mimo jiné novì stanoví kvóty pro mnoství zpìtnì
odebraného elektrozaøízení. Jsou podstatnì pøísnìjí ne dosud.
Co nás èeká v pøítích letech
Bìhem ètyø let musí èlenské státy EU roènì zvýit mnoství
vysbíraných spotøebièù na 40-45 % prùmìrné hmotnosti výrobkù uvedených na národní trh tøi roky zpìtnì.
Od roku 2019 pak musí postupnì vechny èlenské státy EU
roènì vysbírat 65 % prùmìrné hmotnosti spotøebièù uvedených
na trh v pøedchozích tøech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za
splnìní této povinnosti. Smìrnice toti umoòuje vypoèítat toto
mnoství dvìma odlinými zpùsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se pøikloní nai zákonodárci.
Mnoství, které odevzdají Èei dnes, ale odpovídá jen zhruba
30 a 40 procentùm mnoství vypoèítaného podle jedné nebo
druhé metodiky. Minimálním poadavkem EU jsou prozatím ètyøi
kilogramy vytøídìného elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejich prodejní plocha pøesáhne
400 m2, budou muset zdarma odebírat malé vyslouilé spotøebi-

èe, ani by zpìtný odbìr vázali na nákup nového zaøízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneøi z øad prodejcù mají
v tomto smìru náskok. I mení prodejny mají monost vybavit
se sbìrnými koi ELEKTROWINu, jejich obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotøebitele zdarma, ke zpracovatelùm.
Surovin je stále ménì
V evropských domácnostech slouí podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotøebièù, jako jsou praèky
a lednièky. Zhruba 188 milionù z nich je starích 10 let.
To na jedné stranì znamená vysoké nároky na jejich budoucí
ekologickou recyklaci, na druhé stranì to pøedstavuje skvìlou
pøíleitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje.
Tìch toti v Evropì stále ubývá a podle odborníkù je budou
zemì, které jimi stále disponují, èím dál pøísnìji chránit.
Pøi výrobì nových spotøebièù se napøíklad vyuívají kovy získávané ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium,
lutetium nebo yttrium, i kdy technologie se vyvíjejí a pouité
materiály se mohou v budoucnu nahradit.
Tìba vzácných prvkù je rychle rostoucím odvìtvím, které
v souèasné dobì závisí z velké èásti na Èínì. Ta disponuje více
ne 40 procenty vech zásob vyskytujících se na naí planetì.
Nabídka je u nyní nií ne poptávka. Bìhem let se kvóta èínského vývozu stále sniovala a èasem lze oèekávat naprostý
zákaz vývozu pøinejmením u èásti tìchto surovin.
Surovinová strategie EU je proto zaloena na tøech pilíøích:
zajitìní rovných podmínek v pøístupu ke zdrojùm ve tøetích
zemích, podpoøe udritelných dodávek z evropských zdrojù
a zvýení úèinnosti vyuití zdrojù, vèetnì recyklace.
Recyklace je toti v mnoha pøípadech mnohem bohatím zdrojem surovin ne primární tìba. Zatímco z tuny rudy se dá získat
zhruba pìt gramù zlata, z tuny vyslouilých elektrospotøebièù,
které zlato obsahují, je ho 200 gramù.
H. Heømánková
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Cvièení dívek a en 2013/ 2014

Ani oznaèení MADE IN EU jetì nemusí znaZveme vechny dívky a eny, pojïte si s námi protáhmenat, e med pochází pouze z EU.
nout tìlo, opìt zaèínáme cvièit od 16. záøí kadé ponZe statistických dat vychází, e v EU v podìlí a ètvrtek, vdy od 19 hodin ve sportovní hale.
slední dobì vlastní produkce medu klesla a
V pondìlí pilates,
na polovinu, dovoz medu do EU se zvýil tøive ètvrtek body forming
krát. Pro konkrétnìjí pøedstavu v roce 2011
pod
vedením Míi Pìknicové.
se do EU dovezl med za 8 miliard Kè.
Jednotlivá hodina cvièení
Podle pøítomného pylu v medu (nefalovaný med musí obsa- èlenky oddílu SPV 45, Kè
hovat kousky pylu) se dá odhadnout místo pùvodu medu. Napø.
- ostatní 55, Kè
se zjistilo, e pokud medy obsahují pyl èajovníku èínského, tak
Permanentky - 5 x 1 hod. - èlenky oddílu SPV 200, Kè
med urèitì není z Evropy, ale z Asie. Rovnì zbytky antibiotik (v ÈR
- ostatní 250, Kè
zakázaných) v medu informují o skuteèném pùvodu medu.
Permanentky z minulého období
Tak se stane, e velkým problémem je celková kvalita medu, kdy
jsou v platnosti do 31.12. 2013
Iva Novotná
pøes 40% odebraných vzorkù medu nevyhovìlo jakostním poadavkùm.
V poslední dobì se med i umìle vaøí, kdy do cukerNOVÉ PRACOVNÍ PØÍLEITOSTI TAKÉ PRO VÁS!
ného roztoku se pøidá nìco pravého medu, aby byl
Hlídání dìtí, péèe o seniory, úklid, osobní asistence.
dodán pyl a vytvoøena tak iluze pravého medu. PoHledáte brigádu èi práci na plný úvazek?
slední nvou metodou je tzv. ultrafiltrace, kdy se med
Zajímá Vás práce s dìtmi èi seniory nebo úklidové sluby?
filtruje tlakem pøes velmi jemná síta, kdy se zachytí
vechny drobné èástice pylu a tím se med zbaví cenKONTAKTUJTE NÁS JETÌ DNES!
ných látek a dokonale se zamaskuje pùvod medu, evenrmací na
Poadavek:
l èistý trestní rejstøík
Více info
tuelnì umìle vyrobeného medu.
ko.cz
Vladimír Zeman,

jednatel ZOÈSV Chotoviny

Podìkování

V rámci Chotovinských slavností 2013 se konalo otevøení
pøístavby mateøské koly a pøipomínalo se 10. výroèí nové budovy II. stupnì základní koly.
Velice sympatické bylo pozvání
také vech pedagogù a zamìstnancù, kteøí v minulosti na kole pùsobili. Instalovaná výstava fotografií dokumentovala
historii koly a po dneek a nejen uèitelùm a uèitelkám byla
podnìtem k oivení vzpomínek
na nedávnou minulost a bývalým ákùm na kolní léta.
Otevøení pøístavby M a úroveò vybavení základní koly dokazuje pøíkladnou péèi Obce
Chotoviny a vedení Z o výchovu a vzdìlávání nejmladích
generací. Vzpomínám na studijní pobyt v Dánsku pøed dvaceti
lety, kterého se úèastnila z Chotovin i paní øeditelka mateøské
koly Marie Krejsová. Dánové

l vìk min. 18 let

kladou prioritní dùraz na kolství obsahovì i finanènì. Trochu
jsem jim závidìl, jak dokázali naeho Komenského realizovat
v praxi koly zejména v aplikaci
jeho dìl - pøedevím Informatória, Orbis pictus a Didaktiky.
Kdy jsem slyel pøesvìdèivý
odborný výklad pana øeditele
koly, vybavil se mi obraz z Dánska a pocit, e u se jim v mnohém vyrovnáme. Tedy v platech
pedagogù a rozpoètech kol
jetì zdaleka ne a to celostátnì.
Dùraz Obce Chotoviny na
kolství je patrný a urèitì moudrý. Mateøská i základní kola
jsou evidentnì chloubou a klenotem obce. Je patrné, e starostou obce je pedagog a nepeèuje pouze o infrastrukturu.
Pøíjemné a plné vzpomínek
bylo setkání vech kolegù a kolegyò. Vzpomínání lo jetì i do
èasù staré koly a také umístìní II. stupnì Z v zámku. V zámku jsme si museli i bìhem
vyuèování pøikládat do
kamen a napøíklad nácvik
spartakiádních skladeb
musel probíhat na nádvoøí zámku. Protoe napøíklad skladba starích
ákù s tyèemi nebyla v
miniprostoru tìlocvièny
moná. Pøíbìhù a vzpomínek bylo mnoho a nedá se ve uvést. Za rozhodnì veliké hrdinky je
moné oznaèit kolektiv
kolní stravovny a kolnic paní Chobotské a imanové. V podmínkách
nedostatkù interiérù zámku byla jejich práce nesmírnì obtíná a nebyl to

l dobrý zdravotní stav

vdycky epot kvìtin. Dnes je
obraz budov i interiérù zcela
jiný.
Kladem kolství v Chotovinách ale byla vdy v historii dobrá úroveò výchovná a vzdìlávací. Toto si myslím, e actvo
i rodièe oceòovali a také výsledky ákù v matematických, èetináøských a dalích olympiádách
i výsledky sportovní a umìlecké jsou toho dokladem.
Chotoviny jsou obec s nepopiratelnou perspektivou i pro
své osady. Blízkost okresního
mìsta Tábora, eleznièní koridor
a pøedevím dálnice D3 jsou
zárukou dalího rozvoje. Dá se
oèekávat rozvoj bytové výstavby i rozvoj podnikání a monosti
zamìstnání. Obec je rozprostøena v optimální nadmoøské výce, v krásné krajinì se zajímavou geologickou stavbou, v zeleni lesù a hladin rybníkù. Nám
obyvatelùm se zde dobøe daøí
a populace se bude jistì dále
rozvíjet. Pøístavba mateøské

da
www.ro

koly o tom svìdèí. Pøi vzpomínání kantorù padla i vtipná a humorná poznámka, e technické
podmínky pro natalitu v Chotovinách zvyují blahodárná místa jako Miláèek, pásovna a Lapáèek. Finta je prý v tom, v jakém poøadí zamilovaná dvojice
tato místa navtíví.
Váený pane starosto, pane
místostarosto, pane øediteli
a vedení koly, vichni pozvaní
kantoøi, nìkteøí u dìdeèkové
a babièky v penzi, Vám dìkujeme za pozvání a proitek tak pozitivní. Gratulujeme k pøedvedené úrovni koly mateøské a základní, krásným a novým interiérùm i vybavení, technice, interaktivním tabulím a didaktickým
pomùckám. Ze veho bylo patrné, e dìti pøivítá v novém
kolním roce profesionální a tvoøivý i dobøe vybavený pedagogický sbor. Z toho máme staøeinové dùchodci radost.
Paed. Dr. Mgr. Frantiek Bore
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NOVÉ KNIHY
Jan Jícha - JAK SE LUBOEK
NAUÈIL MLUVIT SLUNÌ. Luboek byl sprostý vesnický chlapeèek. Nikdy nezdravil, nikdy se
nemodlil, jenom poøád nadával.Takhle zaèíná povídka, která
dala název nové kníce Honzy
Jíchy.
Bertrice Small - SVÌT HETAR.
Tímto románem nám pøedstavuje autorka celou novou zemi
Hetar, øíi lesních pánù, princù
stínù a pobøeních králù. Kraj
vání, jak umírnìných tak i divokých. Tam sice kadý zná své
místo, ale mùe povýit a na
nejvyí vrcholy. Spoøádaná
a pozlátkem zdobená Hetar ji
vak nemùe ignorovat vzbouøení, které vøe v zemi kouzel
a záhad.
Al Lee - IJU, JAK DÝCHÁM. Pøevratné, ale neuvìøitelnì jednoduché. Zmìòte svùj ivot pouhým dechem. Dýchat je pøece
naprosto samozøejmé, umíme
to vichni u od narození a není
se na tom co uèit. Myslíte si to
taky? V tom pøípadì vás tato

kniha vyvede z omylu.
Její autoøi vás krok za krokem
seznámí s tím, jak je správné dýchání pro nás dùleité, a také
vás tomu nejlepímu zpùsobu
nauèí. Uvidíte, e správný dech
mùe ovlivnit témìø vechny oblasti vaeho ivota - od celkové
pohody a po pracovní výkonnost a zdraví.
Andrew Neiderman - IVÁ VODA.
Patnáctiletý Taylor má nevídaný dar - jeho krev uzdravila
holèièku nemocnou leukémií.
Doktor Parker, který se o zázraku doví, ádá Taylorovu matku
o spolupráci pøi výzkumu.Brzy
se ale jeho role neèekanì zmìní
a on stane se chlapcovým
ochráncem v boji s úkladnými
únosci.
Eva Ava ranková - ÈAS NEVINNOSTI. Anna, dcera lechtice,
èeká dítì. Její tyranský otec rozhodne, e ji po porodu provdá
za jednoho ze svých zvrhlých
pøátel. Anna potupu neunese
a vezme si ivot. Z její dcery Izabely vyroste pøekrásná dívka,

TIJÁTRMACHERS  KOÈÉBR

Koncem èervence k nám ji
podruhé zavítal KOÈÉBR, divadelním uskupení studentù brnìnské JAMU, nezávislé sdruení divadelníkù, hudebníkù,
autorù a performerù, kteøí se
mimo tvorbu vlastních inscenací (Chcete mì aneb Kamarádská
revue, Tele, Keporkak Blues,
Hugo Mazel) èi inscenaèních
projektù a happeningù také
spoleènì podíleli na uskuteèòování pravidelného divadelního
kabaretu Triptych na Sklenìné
louce v Brnì (v letech 20072009) a organizování kulturního programu v alternativním
klubu a prádelnì vjednom
(Clubwash, od roku 2008).
K nám tentokrát zavítali s pøedstavením TIJÁTRMACHERS,
které bylo jakýmsi úvodním ,,filmem dokumentujícím jejich
cestu a pøíèinu cesty na JAMU,
prùbìh studia a získávání hereckých dovedností a dále pak dokumentující jejich koèování po
malých obcích. Vtipnì okomentované zkuenosti s diváky nás

nejen pobavily, ale i pøimìly
k zamylení, to kdy jsme se
v jejich pøíbìzích poznali a pochopili, jak nás mohou úèinkující vnímat ze svého provizorního jevitì. A i kdy pøedstavení
nebylo uøèeno dìtem, selo se
jich více ne dospìlých. Koèovníci neváhali a vymysleli program pro dìti a jetì ne zaèalo
vystoupení, nauèili dìti hezkou
písnièku. Pøítí rok k nám jistì
zavítají zas. Budeme se tìit!
. Petrásková

Srdeènì zveme vechny vìøící i pøíznivce
k ekumenickému setkání,
které se bude konat
v sobotu . záøí od 14 hodin
ve farní zahradì Øímskokatolické církve v Chotovinách.
Pohotìní bude zajitìno.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se setkání nekoná.
Velice se na vechny tìí duchovní obou církví.
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která nemá o svém pùvodu ani ponìtí. Izabela proije první lásku - a jako by
se osud její matky opako-

val.
Stephanie Laurens - SVÉHLAVÁ
NEVÌSTA. Cyklus Èerná kobra.
V úvodním románu nového
cyklu Èerná kobra pøedstavuje
autorka, která je oblíbená ètenáøi právì pro své umìní hodnovìrnì vykreslit výjimeèné
muské postavy, jeho hlavní hrdiny. Ètyøi v bitvách zocelené
královy dùstojníky, kteøí necouvnou pøed ádným nebezpeèím. Ti nyní musí èelit stejnì neúprosnému nepøíteli, jen je
znám pouze jako Èerná kobra.
Catherine Coulter - NUTKÁNÍ, DIVOKÝ BARON, ZÁBLESK. Chelsea
Lattimerová a David Winter kromì toho, e jsou oba svobodní
a úspìní, nemají v podstatì nic
spoleèného. Chelsea je pøímoèará, otevøená a volnomylenkáøská spisovatelka romancí,
kdeto David je lékaø z váené
rodiny zosobòující serióznost
své profese.
Christopher Buehlman - TI ZA
ØEKOU. Ospalé mìsteèko na
jihu Spojených státù s keøíky
èajových rùí na námìstí, kudy
jen málokdy projede automobil
- ideální útoèitì, chce-li èlovìk
zahájit nový ivot s novou partnerkou a pustit se do psaní románu.
Za poklidem venkovského ivota s jeho letitými zvyky a povìrami se ale skrývá zlo, se kterým
ijí místní u po generace.
Liz Carlyle - LÁSKA HØÍCH. Ve
dne je Sidonie Saint-Godard tichá, elegantní mladá vdova, která vyuèuje správnému chování
nezdvoøilé dcery londýnských
nouveaux riches. V noci je
vak nìkým úplnì jiným. Ne-

chvalnì známý Èerný andìl,
svùdnice zvaná tak podle rafinovanì umístìného tetování,
nemilosrdnì obírá mocné mue
a podporuje potøebné.
Äke Edwardson - KRVAVÉ MOØE.
Letní noèní mùra Erika Wintera.
Noc se mìní v jasný den, a pøece jetì dlouho bude nad mìstem leet temný stín. Komisaø
Erik Winter stojí nad tøemi mrtvolami a doslova moøem krve.
Stella Blómkvist - VRADA V TELEVIZI. Islandtí diváci jsou
okováni. Známý kulturní poøad
tentokrát dopadl zcela jinak,
ne si pøedstavovali. Pøímo pøed
televizními kamerami byla toti
spáchána vrada.
Viktor Arnar Ingólfsson - POZDNÍ POKÁNÍ. Mu sedí u velvyslancova stolu. Je lehce naklonìný dopøedu a z jeho bøicha
trèí velký lovecký nù. Oba komisaøi z Reykjavíku se nejprve
domnívají, e tento èin byl spáchán v afektu.
Susanna Kubelka - DRUHÉ JARO
MIMI TULIPANOVÉ. Mimi Tulipanová, pìtapadesátiletá mladá
ena, reisérka reklamních filmù,
která kromì toho studuje medicínu, pøichází do let a zjiuje,
e jsou mnohem lepí ne jejich
povìst. Zaèíná nový, svobodný
ivot - a to nesouvisí jen s tím,
e se Mimi právì astnì vypoøádala se svým manelem, ale
i s poslední menstruací.
PRO MLÁDE

Jerry D. Thomas - DETEKTIV
ZACK A TAJEMSTVÍ V PÍSKU.
Arthur S. Maxwell
- TAJEMSTVÍ JESKYNÌ.
Sydney Wood
- VLAKY A ELEZNICE.
Walt Disney - OBRÁZKOVÝ
SLOVNÍK ANGLICKO-ÈESKÝ.
. Petrásková

Ve støedu 18. záøí 2013

V KNIHOVNÌ
ZAVØENO
Z dùvodu dovolené

Tìlové svíce

Obecní knihovna Chotoviny zve
srdeènì nejen ètenáøe, ale
i irokou veøejnost, na pøednáku
o vyuití tìlových svící pro léèbu
rùzných neduhù.
Pøednáka probìhne dne 25. 9.

od 17 hodin a povede ji pan
Michal Jeek z Pøíbrami.
Vstupné bude dobrovolné.
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BECHYÒCE JE STO DESET

Rychlost èasu je nekoneèná a je
jetì zjevnìjí pro ty, kteøí se ohlíejí zpìt, praví øímský filozof Lucius
Annaeus Seneca. Ale nìkdy takové
ohlédnutí stojí za to  jako v pøípadì
táborské Bechyòky, které je letos
sto deset let.
Koneèné rozhodnutí zemského
snìmu Èeského království o vybudování elektrické dráhy z Tábora do
Bechynì  tehdy jediné toho druhu
v Rakousku-Uhersku  bylo veøejností pøijato s velkým nadením.
Oficielní povolení k výstavbì dráhy
stanovilo její dohotovení do konce
roku 1904, ale zemský výbor toto
rozhodnutí zmìnil na 1. èervna 1903,
co bylo u stavebníkù pøijato s urèitými rozpaky, ale veøejnost jásala.
Dokonce bylo navrhnuto, aby významná jihoèeská výstava, která se
mìla v Táboøe konat v lednu 1902,
se uskuteènila a pøi uvedení dráhy
do provozu. Podnikatelé zúèastnìní
na výstavbì dráhy na tento poadavek pak reagovali tichou dohodou,
e budou usilovat, aby se první zkuební jízda mohla uskuteènit ji
1. kvìtna 1903. To se ale nepodaøilo. Prudké a vydatné lijáky na konci
èervna 1902 a kruté mrazy v øíjnu
tého roku zmaøily tento zámìr. Dalí zdrení stavby v bøeznu 1903 také
zpùsobily zátopy a bariéry ledu na
øece Lunici.

Pro irí veøejnost bylo úplnou
senzací budování pøejezdu pøes èeskobudìjovickou silnici. Na výstavbì
jeho zdìné èásti pracovali dìlníci
z Chorvatska, kteøí kameny opracovávali tak brilantnì a s takovou bravùrou, e to prý byla zcela mimoøádná podívaná. K vyzdívce byl pouíván cement z Podolska, Radotína i Dvora Králové a malta z nìj prý
drela jako skála.
Na vech pracovitích po celou
dobu stavby vládla pøísná kázeò a její
poruení se trestalo velice tvrdì.
Napøíklad 26. 7. 1902 nádeník Antonín Hruka nastoupil do práce
v mírnì podnapilém stavu. Stavební dozorce Emanuel Moisses mu na
místì vyplatil mzdu a byl okamitì
proputìn. Provinilec sice odeel,
ale kolem poledne se na stavbu vrátil, dozorci sprostì vynadal a prohlásil, e ho hodí do øeky. Soud ho
za to poslal na ètyøi mìsíce do aláøe.
Dennì na stavbì pracovalo asi
750 nádeníkù a 200 øemeslníkù,
neèítaje v to osoby zamìstnané pro
stavbu v lomech a dílnách. Dennì
také vyjídìlo pøes padesát dvouspøeních povozù a po celou dobu
stavby  a na jediný pøípad  na ní
nedolo k tìím nebo smrtelným
úrazùm. K nejzávanìjí nehodì
dolo 9. 1. 1903, kdy ze tìrkovny

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslav Tögel, Chotoviny
Hana Nìmcová, Chotoviny
Blanka Laláková, Chotoviny
65 let Václav Sedláèek, Chotoviny
Jan Chobotský, Chotoviny
Ing. Pavel Adam, Èervené Záhoøí
75 let Karel Heømánek, Èervené Záhoøí
Alois Jelínek, Vráná
92 let Rùena Píglová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

První slavnostní jízdì 21. èervna
1903 nepøálo poèasí. Pøed pøíjezdem vlaku do Malic se spustil prudký liják, který vytrval a do veèera
a tak zmaøil èást plánované oslavy.
Poøadatelé zejména litovali, e museli zruit provházku po malebné Bechyni. Na banketu konaném v závìru slavnostního dne odeznìlo mnoho oficielních pøípitkù. Pøítomní zástupci tisku si pozdìji posteskli, e
pøi nich ani slovem nebylo vzpomenuto lidí, bez kterých by se stavba
bechyòské dráhy neobela. A to u
byl zemský vrchní inenýr paèek,
který celou stavbu øídil a svým mírným a nanejvý rozumným jednáním zaehnal èetné spory mezi jednotlivými dodavateli, nebo in. Leopold, který pro stavbu il duí i tìlem a v jejím zájmu byl k dispozici
dnem i nocí, èi in. Èerný, který prý
pøi zakládání elektrického pohonu
dráhy èinil pravé divy. Ale tak to u
na svìtì chodí! Jak praví staré vietnamské pøísloví: Ve své pagodì ani
sám Budha není za svatého.
Jaroslav Wimmer

u Tøebelic smìrem k Bechyni vyjelo
pìt plnì naloených vozíkù. Jejich
brzdaøi dostali pøíkaz k dodrování
bezpeènostního odstupu vozíkù,
pøiblinì ve vzdálenosti asi sto metrù. Tuto vzdálenost mìli odhadovat
podle telegrafních tyèí. Brzdiè tøetího vozíku to ale nedodrel, a kdy
první vozík zaèal brzdit, zareagoval
pøíli pozdì. Dolo ke sráce a její
následky byly tragické. Dìlník Josef
Douda nas místì zemøel, jeho otec
pøiel o nohu a dva dìlníci byli zranìni lehce. Neastného brzdaøe poslal soud na pùl roku do aláøe
a Frantika Vladyku, který v tu dobu
zastupoval dozorce stavby, potrestal ètyømìsíèním vìzením.
V pokroèilejí fázi stavby se snad
nejvìtímu zájmu veøejnosti tìily
nezvyklým dojmem pùsobící døevìné konstrukce urèené k nesení dotekového drátu, tzv. trolleye, který
byl po celé délce dráhy zavìen nad
kolejemi ve výi 5,5 m a pøivádìl
elektrický proud.

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

OLOMOUCKÉ TVARÙKY

Holomócké tvarùky, prostijovská goøalka
a vékovské dìvèata só na Hané nejlepí. (lidová z Hané)
Víte, e naím vstupem do Ev- prohnìtla, o co se vdy postaraly
ropské unie byla tato pochoutka dvì dìveèky, které jí lapaly více
vánì ohroena a musela tvrdì bo- jak dvì hodiny.Uhnìtená smìs se
jovat o svou existenci? Dnes je u pak vkládala do døevìných sudù.
jasné, e tato specialita nezmizí Výroba tvarùku bývala výhradnì
z naich stolù a budou si na ní dál enskou záleitostí a protoe eny
pochutnávat i zahranièní labuníci. tvarùky v rukách pleskaly, øíkalo
První písemná zmínka o této se jim pleskaèky. A na konci
hanácké specialitì je z 15. století, 19. století se objevily tzv. klapaèale její pùvod je jistì starí. Tvarù- ky. Vytvarované tvarùky se rovky brzy pronikly do svìta a hospo- naly na neohoblované smrkové
dynì je na vývoz vyrábìly podo- desky a tam se nechávaly nìkolik
mácku ji za tøicetileté války. V roce dní oschnout. Pøitom se kadoden1772 se vyváely do Vídnì, Terstu nì pøerovnávaly. Oschlé tvarùky se
i Uher. A v polovinì 19. vìku byly pak omyly v osolené syrovátkové
k dostání i v balkánských zemích vodì a rovnaly se do beden s prodìravìlým dnem. Pak se zabalily
a dokonce i v Argentinì.
Výroba olomouckých tvarùkù a vydaly se na pou k nedoèkavým
po staletí podléhala nemìnnému ri- labuníkùm. Tradièní zpùsob výtuálu: tvaroh se ukládal do nízkých roby zùstal vpodstatì zachován
kádí, ze kterých odtékala syrovátka. dodnes, ale v mnoha fázích výroby
Hmota se po tøech dnech dokonale stroje nahradily lidské ruce. -wer-

Noví obèánci

Matyá Pìknic

Josef Samec

Chotoviny

Adam Plachý

Èervené Záhoøí

Chotoviny

Monika Váchová
Èervené Záhoøí

Nela Patoèková
Sedleèko
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Léto konèí, kuelkáøská sezóna 2013 / 2014 zaèíná
Tak nám léto dobìhlo do krásného léta babího, dovolené a prázdniny nám pomohly odpoèinout, naèerpat èerstvé síly, a ji tu máme zaèátek
nové kuelkáøské sezóny.
Jako kadoroènì jsme zahájili otevøením kuelny (NE KUELNÍKU...) pøi Chotovinských slavnostech. Zájem o prohlídku, obèerstvení a zakoulení byl tradiènì skuteènì obrovský a snad si
návtìvníci najdou cestu i bìhem roku.
První vìtí pøípravou byl táborský turnaj Memoriál Jiøího Frolicha ètyøèlenných drustev,
za úèasti naich dvou týmù. Áèko obsadilo v konkurenci 14 týmù 8. a béèko 12. místo. V jednotlivcích se daøilo Zbyòku Heinovi 8. místo  580
kuelek a Honza Bartoò skonèil 29.546 kuelek.
Pìknou tradicí se stává turnaj tøíèlenných drustev jako vzpomínka na naeho dlouholetého
pøedsedu - Memoriál Václava Otradovce. Tentokrát, pro velký zájem, se hrálo ji v pátek a v so- 3. místo  L. Hrstka, H. Køemenová, P. Køemen
ním výkonem 438 kuelek suverénì vyhrál. Drubotu 23. a 24. 8. 2013.
V disciplínì na 120 hodù ( 2 x 10 plných + 50 hé místo pak obsadil Václav Rychtaøík z Kamenidoráky ) se pøihlásilo 14 kvalitních drustev II. ce - 419 a tøetí Miroslav Kapar z Lokomotivy
Tábor A - 415.
ligy, Divize, KP a domácích.
Pìkné ètvrté místo obsadil Lubo Bervida První místo obsadilo a putovní pohár získalo
drustvo Chýnov B ve sloení Pavel Petrù, Blan- 403, pátý byl Honza Bartoò - 402 a sedmé místo
ka Maková, Mía Dvoøáková výkonem 1187, a tím pak obsadil Míra Zeman - 400 poraených kuepøeruilo zatím nadvládu naich. Na druhé pøíèce lek. Nejlepí hráèkou turnaje byla domácí Hanka
se umístila Lokomotiva Tábor A - 1185 ( Mihál, Køemenová - 399.
Ohlasy hostujících drustev na krásný turnaj,
Kapar, Káek) a tøetí Chotoviny A ve sloení Libor Hrstka, Petr Køemen a Hanka Køemenová po- prostøedí a hodnotné ceny na úvod sezóny jsou
daly výkon 1165 bodù. Chotoviny B - 1140 (Jan potìitelné a dávají nám inspiraci pro dalí roèBartoò, Zbynìk Hein a Jan Foøter) obsadily 4. mís- níky. Organizaènì nároèný, ale zvládnutý víkend
to, Chotoviny C (Míra Zeman, Honza Chobotský, je vizitkou celého oddílu. Dìkujeme obci i sponzorùm za pomoc.
Petr Otradovec ) 5. místo.
Nyní také trochu organizaèních informací.
V jednotlivcích nedal nikomu anci chýnovský Pavel Petrù, èlen reprezentace ÈR, a rekord- Odeslání pøihláek a uhrazení startovních poplat-

kù a sestavení soupisek bylo
provedeno. Pro tento rok
jsme nepøihlásili, ze studijních dùvodù, loòské
úspìné drustvo en (tøetí místo III. KLZ). Dìvèata budou zaøazena do stávajících drustev.
Drustva A - Divize Jih, Krajský pøebor I.,
Okresní pøebor Tábor se vrhnou do bojù se staronovým sloením. Dvì dorostenecká drustva budou sbírat zkuenosti v okresním pøeboru. Nai
nejmladí, Lenka a Martina Køemenovi, Pavel Makovec a David Bartoò se úèastní turnajových Pohárù mladých nadìjí. Klára mejkalová bude hostovat v první lize dorostu za Silon Sezimovo Ústí.
A teï ji opravdu, po mnoha pøípravách, turnajích a ladìní formy, se nám rozbìhnou soutìe. Budeme vem naim zástupcùm dret palce
a pøát jim co nejlepí pøedvádìné výkony. Doufáme, e nai pøíznivci a fanouci si najdou cestu
na mistrovská utkání a podpoøí nás v bojích
o body.
M. Vacko

Domácí utkání v mìsíci záøí:
Divize JIH  A
pátek 13. 9. 2013
17:30
Chotoviny - Jiskra Nová Bystøice B
sobota 28. 9. 2013
10:00
Chotoviny - Nové Mìsto na Moravì
Krajský pøebor I  B
pátek 20. 9. 2013
Chotoviny - Sokol Písek
pátek 4. 10. 2013
Chotoviny - Lokomotiva Tábor B

Rozhovor s Janem Jordákem  pøedsedou klubu
n V èem probìhly nej-

vìtí zmìny v chotovinském fotbale?
Velmi se mi líbí zapojování mladých lidí, èím
vzniká velká základna, kterou hodnì podporují rodièe. Nìkteøí z nich se
dokonce propracovali a
k trénování. To napomáhá k cíli udret co nejvíce hráèù aktivními a
do dospìlosti. Kadý rok vidím veliký postup a to
i v A-týmu, kde probíhala generaèní obmìna. Je dobøe, e se vìtina dorostencù u v mladém vìku zapojuje do dospìlé kategorie, èím vichni získávají dùleité zkuenosti, které se budou urèitì hodit. Nìkdo
mùe øíkat, e se sestoupilo, ale vlastnì je to dobøe,
jeliko I. B tøída byla nad nae síly. Okresní pøebor
právì o to více dává ance mladým talentùm se naplno rozvíjet.
n Co bylo pøíèinou sestupu A-týmu?
Hlavní vinu dávám nepøipravenosti na takto vysokou soutì. Trénovalo se velmi zøídka, kvalitních hráèù takté nebylo mnoho. V takovéto soutìi hráèi potøebují zkuenosti a to vìtina nemìla. Tým se spíe
celou sezónu sehrával. Rozdíl mezi okresem je obrovský, jeliko v I. B tøídì se hraje spíe s mìsty,
s kterými jsme se nemohli srovnávat.
n Zlepil se A-tým?
Myslím si, e dnení výhrou s Borotínem se ne-

zlepili. Je to otázka èasu a toto byl pouze první zápas, podle kterého se zatím nedá soudit. Souhrnné
bilance mùeme dìlat a po sezónì celkové. Zaèátek
ale mùeme povaovat za vydaøený.
n Co øíkáte na spolupráci dorostu s FC MAS Táborskem?
Byl jsem u zrodu této spolupráce a podle mého
i tøeba rok velmi dorostu pomùe do budoucna.
V kategorii okresu dorostu tito hráèi nemají takovou
motivaci jako v soutìi na úrovni kraje. Je pìkné vidìt, jak nai hráèi dokáí hrát vyrovnanou hru skoro
s kýmkoliv z této kategorie.
n Do koho vkládáte do budoucna nejvìtí nadìje?
Nadìje vkládám do vech naich mladých fotbalistù, kteøí mají mnoho kvalit.
n Jak si myslíte, e bude chotovinský fotbal vypadat za pár let?
Myslím, e bude vypadat velmi dobøe. Vdy se
podívejte: mladí i starí áci hrají kraj, dorost novì
také, co je jedinì dobøe pro rozvoj. Záleí na tom,
kolik hráèù bude hrát v budoucnosti. Byla by velká
koda, kdyby s tvrdou prací skonèili a tím zmenili
základnu.

Podìkování
Jménem Obce Chotoviny a fotbalového
oddílu TJ SOKOL Chotoviny
moc dìkujeme vem, kteøí se podíleli
na pøípravách tradièních
Chotovinských slavností 2013.

17:30
17:30

Mui zaèali novou
sezónu famóznì!
V derby rozdrtili
Borotín 4:0!
Premiéra muù v nové soutìi?
První zápas, hned proti rivalovi =
4:0. Hernì lo o jednoznaènou pøevahu domácích, hosty k nièemu nepustili. Tým se seel kompletní, nastoupili dokonce i mladíci, jen se
své ance nezalekli.
Jsem rád, e jsme navázali na
poslední utkání sezóny v I. B tøídì
a zápas zvládli na výbornou. Tìí mì
to o to víc, protoe minulý rok jsme
vyhráli pouze jednou za celý ná
pobyt v soutìi a zde, sice v nií
kategorii, ale pøece, jsme zaèali tímto výsledkem. ancí bylo mnoho,
vìtinu z nich jsme s klidnou hlavou potvrdili. Klukùm jsem vìøil
a svoje kvality potvrdili. koda patného poèasí, jinak si myslím, e bychom vyhráli jetì vìtím rozdílem.
Tým hrál velmi soustøedìnì a ukáznìnì, i to je plus pro dalí zápasy,
øíká trenér Èestmír Køíka.
Góly: Bondarev 2, Skalický, Kos
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Dokonalá pøíprava na KP dorostu, kluky pøijela provìøit

Sparta, Slavia a Táborsko

Memoriál Petra Pekárka. Dlouhou dobu to byl tradièní turnaj muù
z okolí Tábora. Minulý rok se vak
historie mìnila. Manaer ákovského týmu Duan Mendel uspoøádal
turnaj pro starí áky. Na turnaj pozval FC MAS Táborsko, Dynamo ÈB
a SK Slavii Praha, aby zmìøili síly
s domacím týmem Chotovin. Tehdy
áci skonèili poslední, pøed nimi
Táborsko a v rozhodujícím zápase
porazilo Dynamo ÈB Slavii Praha
na penalty a 1. roèník vyhrálo.
Letos, 3.srpna, se uskuteènil
2. roèník. Mladí dorostenci domácích Chotovin, znovu FC MAS Táborsko a SK Slavia Praha, jene
místo Dynama ÈB pøijela ukázat své
umìní AC Sparta Praha. Jednou kuriozitou bylo, e první letoní derby
praských S, vech kategorií, se
konalo právì v Chotovinách.
Turnaj se hrál stylem kadý s kadým, i kdy u pøed zaèatkem bylo
jasné, e Chotoviny s Táborskem budou hrát o 3. a Sparta se Slavií
o 1. místo. ádné pøekvapení se ne-

konalo. Po prohøe se Slavií i Spartou se nakonec Chotoviny utkaly
s Táborskem v bitvì o 3. místo. Nesmírnì vyrovnaný zápas rozhodla

Výsledky: Chotoviny - Slavia 0:9
Táborsko - Sparta
0:6
Chotoviny - Sparta
0:7
Chotoviny - Táborsko
1:0
Slavia - Sparta 1:0 (po penaltách)

Chotoviny vyrazily do bojù
v KP Mladího Dorostu

Dlouho se povídalo o tom, jestli Agresivní Milevsko nemìlo proti
dorost Chotovin vùbec bude hrát. posíleným Chotovinám anci. Zápas
Dorostence roèníku 97-98 trápil malý skonèil 2:0. Trefil se Pták a Duek.
poèet hráèù. Byla varianta spojení Kluci spolu v téhle sestavì hráli úpls Mladou Voicí, pak s FC MAS Tá- nì poprvé, ale nebylo to patné. koborskem jako B-týmem mladího da spousty zbyteèných chyb v rodorostu, anebo také monost zru- zehrávce, mohlo to být jetì lepí.
Vítìzství nad Milevskem ale rozhodení dorostu a tím pádem by museli
nì bereme, hodnotí kouè Èestmír
kluci hrát za Áèko. Nakonec se poKøíka.
daøilo uskuteènit spojení s FC MAS Sestava: Carva - Kollárik, mejkal,
Táborskem, které kadý zápas posílá Hlinský - Fiala, imek, Mendel, Èech
minimálnì 3 své kluky do Chotovin. - Kubále, Pták, Kubela
Stále jsou také na hostování nìkteøí Støídali: Duek, imko
z Mladé Voice, take hráèù je doDalí domácí zápas, jene teï u
statek. Soutì u zaèala. U minulý to tak slavné nebylo. Asi jeden z nejrok si zahrál roèník 98 KP starích silnìjích týmù soutìe SKP ÈB pøeákù, take týmy jako SKP ÈB, Sla- válcoval Chotoviny. Opìt posílení
via ÈB, Strakonice, Milevsko a dalí, z Táborska, bohuel to na výhru nepro nì nejsou novinkou. K nim pøi- staèilo. Chotoviny - SKP ÈB 0:3!
Soupeø vyhrál zcela zaslouenì,
byly týmy jako Rudolfov, Oleník/Hluboká anebo tøeba Jindøichùv Hradec byl lepí a vytvoøil si nìkolik brankových pøíleitostí. My jsme naopak
a Prachatice, které spadly z Ligy.
Hned na úvod ná tým vyrazil do ádnou vyloenou anci nemìli, jen
Strakonic. ádná sláva to nebyla, pár náznakù. Ale jinak to byl kvalitní
kdy Chotovinám chybìlo 5 hráèù zápas a kluci se aspoò pomìøili
základní sestavy. Kluci prohráli 2:0. s elitou. SKP bude urèitì patøit ke
Mizerný 1. poloèas, spousta zbyteè- pièce soutìe, hodnotí trenér Èestných chyb. 2. poloèas u byl o nìco mír Køíka.
lepí, ale na výsledek to vliv nemìlo. Sestava: Carva - Kollárik, Turek, FiaSestava: Carva - mejkal - Kubela, la, Hlinský - Sedláèek, Mendel, HoFiala, J. Vácha - Homola, T. Vácha, mola, Èech - Pták, Pìkný. Støídali
Kubela, Novák a mejkal
Korecký, O. Èech - Pìkný, Peta
Druhé kolo se hrálo doma. Premi- Pøijïte fandit a povzbudit kluky
éra na domácím høiti se vydaøila.
do dalích zápasù!

jediná trefa. Z pøímého kopu v poslední minutì se prosadil Vojta Kollárik a tím pádem neèekanì poslal
Chotoviny na 3. pozici. Vrcholem
turnaje bylo ji zmiòované první letoní derby praských S. V základ-

ní hrací dobì byl stav nerozhodný
0:0 a tak musely rozhodnout penalty. Stejnì jako minulý rok nestaèila
v penaltovém rozstøelu Slavia na Dynamo, tak letos nestaèila na Spartu
a ta brala pohár za 1. místo.

Nejlepí hráèi kadého týmu:
AC Sparta Praha - Petr Plachý
SK Slavia Praha - Jan Vejvar

FC MAS Táborsko - Jakub krdleta
TJ Sokol Chotoviny - Petr mejkal
Zápasy se hrály v èase 2x 25 minut.

Chceme moc podìkat sponzorùm  Obec Chotoviny l Jaroslav Martínek
 Restaurace Sokolovna Votice l Marek Moos  Instalatérské a topenáøské práce l Ing. Jan Turek  Výroba zdravotnické techniky l VSJ - STROJÍRNA CZ a.s. l Aksamite Liderovice l Václav Praák l Hotel Gold Chotoviny l abc tiskárna Chotoviny a také vem fanoukùm za jejich podporu
chotovinského mladího dorostu.

Výsledky prvních mistrovských zápasù
Okresní pøebor muù
1. kolo Chotoviny - Borotín
Krajský pøebor mladího dorostu
2. kolo Junior St. - Táborsko /Chotoviny
3. kolo Táborsko B/Chotoviny - Milevsko
1. kolo Táborsko B/Chotoviny - SKP ÈB B
Krajský pøebor starích ákù
1. kolo Meteor Tábor - Chotoviny
13. kolo Milevsko - Chotoviny
Krajský pøebor mladích ákù
1. kolo Meteor Tábor - Chotoviny
13. kolo Milevsko - Chotoviny

4:0 (2:0)
2:0
2:0
0:3
2:0
3:3 /PK 5:3
14:0
6:1

Rozpisy mistrovských utkání
Okresní pøebor muù
3. kolo 8. 9. NE Chotoviny - Boejovice
16:30
4. kolo 14. 9. SO Øepeè / Opaøany B - Chotoviny
17:00
5. kolo 22. 9. NE Chotoviny - METEOR Tábor B
16:30
6. kolo 28. 9. SO Tuèapy - Chotoviny
16:30
7. kolo 6.10. NE Chotoviny - Vlastiboø
16:00
Krajský pøebor starího (mladího) dorostu
5. kolo 7. 9. SO Slavia ÈB - Táborsko B/ Chotoviny
10:00
6. kolo 15. 9. NE Táborsko B/ Chotoviny - Loko ÈB
10:00
7. kolo 21. 9. SO J. Hradec - Táborsko B/ Chotoviny
10:00
8. kolo 29. 9. NE Táborsko B/ Chotoviny - È.Krumlov
10:00
9. kolo 5.10. SO Hluboká/Oleník - Táborsko B/ Chotoviny 10:00
Krajský pøebor starích (mladích) ákù
3. kolo 7. 9. SO È.Krumlov - Chotoviny
10:00
4. kolo 15. 9. NE Chotoviny - Èt.Dvory
10:00
5. kolo 22. 9. NE Roudné - Chotoviny
9:00
6. kolo
Chotoviny - T.Sviny/H.Stropnice
hl.
7. kolo 5.10. SO Junior St. - Chotoviny
14:00

Chotovinský fotbal pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

