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ZDARMA

S T Ø Í P KY Z O B C E
❖ RO schválila Smlouvu o nájmu hrobového místa a ceny

za sluby a pronájem hrobových míst na høbitovì
v Chotovinách. Nové ceny za sluby a nájem hrobových míst najdete na jiném místì naich novin nebo na
www.chotoviny.cz.
❖ RO schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Chotoviny
a ing. Ludmilou Votavovou na vypracování projektové
dokumentace a získání stavebního povolení pro akci Výstavba chodníku k obecnímu úøadu. Jde o prodlouení
chodníku od budovy Èeské poty k budovì obecního úøadu. Souèastí projektu bude øeení deových vod a veøejného osvìtlení (viz. FOTO).
Ulice Hlinická  v tomto místì se projektuje dalí chodník.
❖ RO vzala na vìdomí informaci z jednání, které se uskuteènilo v Mladé Voici. K zájmu obce Cho- su linky 390100 (jede z Tábora do Borotína
toviny o pøipojení na Jihoèeskou vodáren- a zpìt) na zastávku Chotoviny  nádraí.
skou soustavu se postupnì pøipojují dalí ❖ RO souhlasí s rozíøením èetnosti zajídìobce naeho regionu.
ní autobusové linky 390100 na zastávku
❖ RO schválila veøejnou výzvu na obsazení Chotoviny  nádraí za pøedpokladu, e to
místa investièního technika.
nebude znamenat navýení finanèních pro❖ RO schválila zadávací dokumentaci  výzvu støedkù. RO povìøila starostu odpovìdí na
k podání cenové nabídky pro akci Obnova tuto petici a jednáním se spoleèností COTøíkrálová sbírka
vodovodu Chotoviny, ul. Na Vyhlídce. Obec METT Plus.
ji podala ádost o dotaci.
❖ RO schválila zadávací dokumentaci  výzvu
❖
RO schválila zadávací dokumentaci  výzvu k podání cenové nabídky pro akci PøestavCo je odpadové
k podání cenové nabídky pro akci Oprava ba kuelny Chotoviny.
hospodáøství
místních komunikací na Polánku, v Moravèi ❖ RO schválila vyjádøení obce Chotoviny k proa v Chotovinách èásti Drustevní ke sbìr- jektu ZTV Chotoviny  Na Kùskovci. (viz FOTO)
nému dvoru.
Pozvánky do divadla ❖ RO pøijala Petici za zlepení dopravní ob- ❖ RO schválila vypracování ádosti o dotaci
na výstavbu sportovitì v Jeníèkovì Lhoslunosti obce Chotoviny. Pøedmìtem pe- tì. ádat budeme Nadaci ÈEZ.
tice je ádost o èetnìjí zajídìní autobu- ❖ RO schválila zadávací dokumentaci  výzvu
Okresní a krajská
k podání cenové nabídky pro akci Obnova
Lokalita Na Kùskovci
kuelkáøská
kanalizace v ulici Krátká.
 místo, kde soukromý investor plánuje výstavbu
mistrovství
❖
Pokraèují práce na projektu sportovnì reinfrastruktury pro 29 rodinných domù.
laxaèního areálu.
❖ Nedodrování zákazu stání v obytné zónì
Bronzoví malí
u nádraí bude monitorovat POLICIE ÈR.
fotbalisté
❖ Dle informace z Katastrálního úøadu v Táboøe bude od 26. 2. 2019 zjiován prùbìh
hranic pozemkù a vnìjího obvodu budov
Listy Chotovinska
v místní èásti Liderovice. Vlastníci nemovivydává Obecní úøad Chotoviny
tostí budou ke zjiování prùbìhu hranic
éfredaktor: Jaroslav Bene
písemnì zváni nejménì týden pøedem. Více
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
informací najdete na www.chotoviny.cz
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
a na vývìsce v Liderovicích.
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165
Komunikace smìr Polánka
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Obec Chotoviny, Obecní úøad Chotoviny, Hlinická èp. 250, 391 37 Chotoviny

VEØEJNÁ VÝZVA

Podle zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících ÚSC a o zmìnì nìkterých zákonù,
v platném znìní.
Starosta obce Chotoviny vyhlauje výbìrové øízení na obsazení místa

INVESTIÈNÍ TECHNIK

Pracovní pomìr na dobu neurèitou.
Název územního samosprávného celku: Obec Chotoviny.
Místo a druh výkonu práce: Odborný pracovník obecního úøadu
s místem výkonu práce Obecní úøad Chotoviny.
Platová tøída: 10
Pøedpokládaný nástup: Bøezen 2019 nebo podle dohody
Základní pøedpoklady dle zákona
è. 312/2002 Sb.:
a) státní obèan Èeské republiky (popø.
cizí státní obèan s trvalým pobytem v ÈR)
b) vìk minimálnì 18 let
c) zpùsobilost k právním úkonùm
d) bezúhonnost
Poadujeme:
a) vysokokolské vzdìlání nebo støedokolské vzdìlání
b) komunikaèní schopnosti
c) samostatnost a zodpovìdnost
d) ovládání práce na PC
e) øidièský prùkaz skupiny B

POPLATKY, které vybírá v roce 2019 obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

590, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2019
nebo pololetnì  do 31. 3. 2019 a do 30. 9. 2019.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa, jeho dritel má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce  splatnost do 31. 3. 2019.

Stoèné 662, Kè/rok (576,- Kè + 15% DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na
kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2019.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné fakturováno dle odebraného mnoství pitné vody spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (jednou èástkou dohromady) na úèet
obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné
pøiøazení platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti).
VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Výhodou je:
a) sloená zkouka odborné zpùsobilosti dle zákona è. 312/2002 Sb.
b) orientace v souvisejících právních pøedpisech
V písemné pøihláce uvede uchazeè tyto náleitosti:
a) jméno, pøíjmení, titul
b) datum a místo narození
c) státní pøíslunost
d) místo trvalého pobytu
e) èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana
f) datum a podpis uchazeèe
K pøihláce pøipojí tyto doklady:
a) ivotopis, ve kterém uvede údaje o dosavadním zamìstnání a odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starí 3 mìsícù, u cizích státních pøísluníkù té odborný
doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloí se bezúhonnost èestným prohláením
c) ovìøenou kopii dokladu o nejvyím dosaeném vzdìlání.
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo zruit toto výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu.
Písemnou pøihláku s poadovanými doklady
je nutno doruèit tak, aby ji vyhlaovatel obdrel
nejpozdìji dne 15. února 2019 do 14:00 hodin
v podatelnì Obecního úøadu Chotoviny, Hlinická èp. 250, 391 37 Chotoviny. Pøihláky pøijaté
po tomto termínu budou vyøazeny.
Na obálku prosím uveïte:

Výbìrové øízení  NEOTVÍRAT.

Dalí informace podá Mgr. Zdenìk Turek,
starosta obce, tel. èíslo 381 284 127,
e-mail: starosta.ou@chotoviny.cz.
Informace o zpracování osobních údajù pro uchazeèe o zamìstnání.
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Obec
Chotoviny, IÈO: 00252352, se sídlem Hlinická
èp. 250, Chotoviny, ID datové schránky:
svqb42q, telefon: +420 381 284 295, e-mail:
referent.ou@chotoviny.cz) zpracovávat v souladu s právními pøedpisy upravujícími ochranu
osobních údajù pro úèely výbìrového øízení
a pøípravy podkladù pro uzavøení smlouvy. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost
pro provedení opatøení pøijatých pøed uzavøením
smlouvy na ádost subjektu údajù. Údaje nebudou poskytnuty tøetí osobì a u správce budou
uchovány po dobu nezbytnou k naplnìní úèelu
výbìrového øízení. Subjekt údajù má následující
práva, která mùe uplatòovat u správce: Právo na
pøístup k osobním údajùm, jejich opravu, výmaz
a právo na omezení zpracování. Subjekt údajù má
také právo podat stínost u dozorového orgánu.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny
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Hasièský ples 2019 je minulostí

Stalo se ji tradicí, e plesovou sezónu v Chotovinách
zahajuje Hasièský ples, který poøádá ná Sbor dobrovolných hasièù Chotoviny. Letos byl ples uspoøádán ji 12. ledna.
Pro ná sbor dobrovolných hasièù je poøádání plesu
jednou z nejvìtích akcí v roce. Nejde jen o to, abychom za
doprovodu svých manelek provìtrali sváteèní uniformy, ale hlavnì se
snaíme, aby se ples líbil, aby se vichni dobøe bavili a tøeba si odnesli
i nìjakou výhru z tomboly.
Letoní ples se podle ohlasù jeho hostù velmi vydaøil. Velký podíl na
úspìchu plesu mìla hudební skupina MIX Frantika Vaòka. Jejich repertoár
vyhovuje vem vìkovým skupinám, take parket byl stále plný. V pozdìjích
hodinách se nejen tanèilo, ale i hodnì zpívalo a nikomu nevadilo, kdy to
bylo i trochu falenì.

Velice hezké pøedtanèení pøipravila pro ná ples taneèní skupina dìvèat
ze Základní koly v Chotovinách pod vedením paní Voèadlové. Dìvèata
vùbec nemìla trému a jejich vystoupení se moc líbilo.
Úspìch mìla i oblíbená tombola. Stalo se sice, e si nìkteøí hosté postìovali, e bylo málo lístkù do tomboly, protoe byly hned prodané. Není
naím zámìrem vydìlat za kadou cenu, proto poèet lístkù má být úmìrný mnoství a hodnotì cen v tombole. Jsme vdìèni naim sponzorùm za
krásné a hodnotné ceny, které nám do tomboly vìnovali.
Kadý, kdo se nìkdy podílel na poøádání plesu, ví, jak je to nároèné.
Nejde jen o to zajistit dobrou kapelu, udìlat výzdobu sálu, pøipravit tombolu, ale také zajistit hladký prùbìh bez arvátek, hádek èi v nejhorím pøípadì
zranìní. Letoní ples nebyl takovými nepøíjemnostmi poznamenán.
Uspoøádání plesu je také finanènì velmi nároèné a bez finanèní podpory
Obecního úøadu v Chotovinách by bylo tìké pro ná sbor takovou akci
poøádat. Obecnímu úøadu patøí nae velké podìkování. Zároveò dìkujeme
za vstøícnost vedení základní koly, která má ve správì sál kulturního domu.
V tradici poøádání hasièských plesù bychom rádi pokraèovali i v budoucnu. Proto jsme ji naplánovali ples pro pøítí rok - ten uspoøádáme
18. ledna 2020 a opìt bude hrát oblíbená hudební skupina Frantika Vaòka.
Plánujeme pøipravit tombolu s pìknými cenami a moná i nìjaké dalí
pøekvapení.
Za SDH Chotoviny  Miloslav Mike, starosta SDH

Tøíkrálová sbírka 2019

Podìkování vem koledníkùm, spolupracovníkùm a dárcùm v Chotovinách kové, zástupkyni øe-

Tak jako kadý rok, i letos zaèínal
leden obdobím, ve kterém se lidé
v celé republice mohli setkat s tøíkrálovými koledníky v bílých plátích
a korunkách.
V sobotu 5. ledna 2019 odpoledne vyrazily skupinky Tøí králù do
chotovinských ulic a domácností.
Výtìek v jejich sbírkových pokladnièkách èinil celkem 12 285 Kè.
Sbírka probìhla také v chotovinském kostele sv. Petra a Pavla. Zde
se vybralo celkem 2 906 Kè.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem spolupracovníkùm
a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc pøi realizaci sbírky - vedoucím
skupinek Tøí králù Adéle Drtinové,
Blance Kaèírkové, Ivanì Pekové,
Veronice Nádvorníkové a také panu
faráøi P. Vladimíru Korandovi.
Velký dík patøí vem Tøíkrálovým
koledníèkùm  letos koledovali:
Emièka a Hermínka Drtinovy, Klárka, Aneka a Josífek Nádvorníkovi,
Cecilka, Barborka, Hanka a Matìj
Volfovi, Jaroslav Kment, Zdenìk
Kolací, Tomá Passler, Mikulá Vácha, Jitka Pavlíèková, Dominika imková a Tomá Král. Podìkování za
pomoc pøi organizaci a koordinaci
sbírky v Chotovinách patøí také
Mgr. Hanì Vojtìchové, Ing. Zuzanì
Janoukové a Mgr. Martinì Sochùr-

ditele Z a M Chotoviny.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2019 ve Farní charitì Tábor èiní
127 761 Kè a bude vyuit tímto zpùsobem:
35 % výtìku sbírky bude pouito na pøímou humanitární pomoc
doma i v zahranièí, pøedevím v oblastech zasaených pøírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty
nebo v oblastech s dlouhodobì nepøíznivými ivotními podmínkami.
65 % finanèních prostøedkù bude
poskytnuto organizátorovi sbírky,
tedy Farní charitì Tábor. Organizace
tyto peníze pouije na financování
vlastních projektù (Auritus - centrum adiktologických slueb, Dobrovolnické centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potøeb pro lidi
v nouzi a v obtíné sociální situaci).
Jménem Farní charity Tábor dìkujeme vem dárcùm, kteøí nae koledníky neodmítli a vìnovali jim do
pokladnièek finanèní obnos. Zároveò se omlouváme, pokud Tøíkráloví koledníci nenavtívili vechny, kteøí na nì v sobotu odpoledne èekali.
Okolo 15. hodiny nás zastihlo nepøíjemné poèasí v podobì silného
detì, které dalí koledování neumonilo. Nechtìli jsme, aby nai koledníèci odnesli koledu nachlazením
nebo nemocí.
Za Farní charitu Tábor
Mgr. Ivana Haplová, øeditelka
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Co je to odpadové hospodáøství?

Odpadové hospodáøství  pojem, který vìtina z nás ji nìkde slyela èi èetla, nicménì vysvìtlit jej umí jen málokdo.
V dnením èlánku se tedy zamìøíme na jeho definici a pøiblííme si základy.

Struèná definice odpadového hospodáøství

Co je to tedy vlastnì odpadové hospodáøství? Zjednoduenì
øeèeno se jedná o aktivitu, je je zamìøena na pøedcházení vzniku odpadù, pøípadnì na nakládání s odpady. Spadá sem ovem
rovnì péèe o místo, kde jsou takové odpady uloeny a v neposlední øadì také dùkladná kontrola vech tìchto èinností. Moná vás pøekvapí, e v rámci Èeské republiky je tato oblast souèástí národního hospodáøství teprve v posledních cca 25 letech! Pøed rokem 1989 toti stát do této oblasti legislativnì
takøka nezasahoval, ovem s výjimkou právní úpravy vyuívání
druhotných surovin. Nutno dodat, e k dalí zmìnì v odpadovém hospodáøství dolo po vstupu ÈR do Evropské unie v roce
2004.

Odpadové hospodáøství a platná legislativa

Aktuálnì v Èeské republice upravuje zacházení s odpady zákon
è. 185/2001 Sb., který se zamìøuje pøedevím na pøedcházení
vzniku odpadù. To je toti z hlediska stavu ivotního prostøedí
a èerpání neobnovitelných zdrojù klíèové. V souèasném svìtì
ovem k tvorbì odpadù tak jako tak dochází a docházet bude.
Proto tento zákon dále stanovuje hierarchii nakládání s odpady
a pochopitelnì rovnì neopomíná prosazovat základní principy ochrany ivotního prostøedí, stejnì jako zdraví obyvatel ÈR
pøi nakládání s odpady.
Co se u nás v odpadovém hospodáøství zmìnilo po vstupu do EU?
Vstup Èeské republiky do Evropské unie (1. kvìtna 2004) pøinesl mnoho zmìn, z nich nìkteré nebyly právì kvitovány.
V oblasti odpadového hospodáøství nicménì dolo k pomìrnì
výraznému posunu smìrem kupøedu. Jedním z klíèových bodù
se kupøíkladu stala státní podpora èistí produkce odpadù, co
jistì není od vìci. Samozøejmì, e právì poadavky Evropského
spoleèenství pøinesly zmìny do výe zmínìného zákona o odpadech a dotkly se i dalích zákonù, které mají s odpadovým
hospodáøství nìco spoleèného.
H. Heømánková
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MILÁÈCI
MOROUSE
FRANTIKA
Pekaøina, to je døina!  øíkalo se
za starodávna a byla to pravda. Vyèerpávající noèní práce u válu a pece,
mnohdy ve patném pracovním prostøedí, v ranních hodinách místo odpoèinku jetì roznáení chleba a peèiva po lepích zákaznících, pak
úklid pekárny, nanoení mouky, vody
a døeva na dalí peèení  to ve zabralo pekaøi hodnì èasu a byla to
pìkná lopota.
O pekaøi a majiteli pìkné usedlosti v Ratiboøských Horách Frantiku Patikovi se øíkalo, e je morous
 vìènì zamraèený, do sebe uzavøený nemluva, který snad nikdy nemìl
nìkoho rád. Nìkteøí lidé to pøièítali
na vrub jeho nároèné profesi, jiní
hledali pøíèinu v jeho mamonáøské
povaze, ale dá se øíci, e lidi ho mìli
docela rádi, protoe mìl dobré zboí poctivé váhy.
Bylo-li øeèeno, e Frantiek nemá
nikoho rád, nebyla to tak docela pravda. Nadeve miloval konì a pro nì
byl ochoten udìlat cokoli na svìtì.
Jeho pár koní byl vdy nejlepí
v okolí a miloval je tak nekriticky, a
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kvùli nim na zaèátku minulého století stanul pøed táborským soudem.
V té dobì mìl Frantiek snad
nejkrásnìjí pár koní za svùj ivot,
a také si na nich jak se patøí zakládal. Zejména miloval bujného Hnìdoue, s kterým se dovedl laskat jako
s nejmilejí milenkou. Obèané mìsteèka ale mìli na jeho konì diametrálnì odliný názor. Frantikovy oblíbence zcela nepokrytì povaovali
za pìkné potvory, kterým je lépe se
velkou oklikou vyhnout, protoe
nikomu neudìlají nic dobrého.
O pekaøovì favoritovi Hnìdouovi se
obecnì vìdìlo, e jistému podruhovi pøerazil nohy, a trvalo estadvacet
nedìl, ne ho v táborském pitálu
dali jak-tak dohromady. Obdobnì
se vedlo i èeledínovi, který po setkání s tímto jistì mimoøádným zvíøetem si v nemocnici poleel jen est
týdnù.
Netrvalo dlouho, a i druhý Frantikùv kùò se zhlédl ve svém úspìném druhovi a nechtìl zùstat pozadu. Pekaø mu øíkal Bìlouku a nikterak se netajil tím, e ho povauje
za povedeného komika. Do jaké míry
to byla pravda Bìlouek dokázal celému mìsteèku, kdy èeledína Mrázka kopl do bøicha tak vehementnì,
e neastníka za pár dní uloili
k vìènému odpoèinku na ratiboø-
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ském høbitovì.
Pøipoèteme-li k tìmto jistì nepøehlédnutelným roztomilostem
jetì bezpoèet modøin, bolestivých
kousancù a jiných zranìní, která Frantikovi miláèci zpùsobili obyvatelùm
mìsteèka, nelze se divit, e se Patikovi konì pro Ratiboøské Hory stali
úplným postrachem. Jediný, kdo se
jich nebál, byl jejich pán  pekaø Frantiek, který jejich aktivity vèetnì
Mrázkova smrtelného zranìní bagatelizoval s obdivuhodným klidem.
Vinu zásadnì svádìl na postiené
lidi, kteøí podle nìj jeho miláèky drádili, ubliovali jim a chudáci konì
se pouze bránili.
Na tom vem bylo pozoruhodné,
e ani v jediném pøípadì se do vìci
nevloili èetníci a Frantiek nemusel
nikomu z postiených poskytnout
finanèní náhradu za bolestné èi dokonce smrt. Proto se v Ratiboøských
Horách veøejnì mluvilo, e movitý
pekaø el k lásce ke svým koním tak
daleko, e uplatil vechny pøísluné
orgány v okrese.
Netrvalo dlouho a postrach Ratiboøských Hor si vyádal dalí obì.
Rozverný Hnìdou 2. øíjna 1905
ráno kopl koèího Josefa Válka s takovou chutí, e musel být urychlenì
pøevezen do nemocnice, kde pøes
vekerou lékaøskou péèi do veèera
skonal. Protoe vìtina úrazù zpùsobených Frantikovými miláèky byla
oetøena v táborském pitále, zaèalo
být lékaøùm podivné, co se v Ratiboøských Horách vlastnì dìje. Intuitivnì cítili nìco nekalého a proto
zaslali státnímu zastupitelství zprávu o podivných úrazech, z nich nìkteré skonèily i smrtí. Úøad nelenil,
vìc nechal pøísnì proetøit a výsledek? aloba na Frantika Patiku!
Ten pøi soudním projednávání
kategoricky popøel jakékoli osobní

zavinìní nebo snad dokonce nedbalost. Ve svádìl na pokozené, kteøí
prý jeho miláèky provokovali a drádili a ti se pouze bránili. V jejich
obhajobì el tak daleko, e lidé jeho
konì neustálým ponoukáním nauèili útoènosti. Soud vyslechl øadu
svìdkù, byl pøivolán i zvìøolékaø, aby
se k vìci odbornì vyjádøil. Nakonec
soud dospìl k názoru, e Frantiek
Patika dobøe vìdìl o vech pøíkoøích páchaných jeho miláèky na obèanech mìsteèka vèetnì smrti dvou
lidí. Ve slepé a naprosto nekritické
lásce ke svým miláèkùm ale neuèinil
nic, aby zabránil jejich øádìní. Proto pekaøe odsoudil na dva roky vìzení zostøeného ètrnáctidenními
posty. Jeho miláèci skonèili rukou
tamního øezníka.
Jaroslav Wimmer

Spolek pøátel koly Chotoviny

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Vìra Mikeová, Chotoviny
6 5 let Zdenìk Sobíek, Èervené Záhoøí
Josef Samec, Èervené Záhoøí
Zdenìk Dvoøák, Brouèkova Lhota
70 let Vìra Podvalská, Chotoviny
Miroslav Bukvaj, Chotoviny
Bohunka Otradovcová, Chotoviny
Stanislava Krejèová, Chotoviny
91 let Jiøina Koudelková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Vás srdeènì zve
na tradièní

KARNEVAL

sobota 2. bøezna 2019

od 15 do 18 hodin

Kulturní dùm
Chotoviny

Èeká na Vás:
i Hodnocení

nejkrásnìjích
masek
i Diskotéka
a zábavné soutìe

Vstupné 20 Kè. Èlenové spolku mají vstup zdarma.
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NOVÉ KNIHY
CHERYL STRAYED  DIVOÈINA.
Pozoruhodnì upøímný autobiografický pøíbìh eny, která se po traumatických událostech rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrù dlouhou
pìí pou.V estadvaceti letech si
CherylStrayedová, po smrti své matky
a krachu svého manelství, myslela,
e pøila o ve. Mìla pocit, e ji
nemá co ztratit a uèinila nejimpulzivnìjí rozhodnutí svého ivota:
odhodlala se sama ujít vysokohorskou trasu Pacifik CrestTrail od Mohavské poutì pøes celou Kalifornii
a Oregon a do státu Washington.
Hrdinka, bez jakýchkoli znalostí o
pøeití v divoké pøírodì, se nevyhne
støetnutí s chøestýi a medvìdy, pøekonává úmorná vedra èi rekordní
sníh. Napínavé vyprávìní okoøenìné humorem ivì zachycuje strach i
radost mladé eny tvrdì si razící cestu k cíli navzdory mizivé anci na
úspìch. Pou ji témìø doene k ílenství.
SÁRA SAUDKOVÁ  DÉ. Na periferii za Prahou naleznou dva zákoláci mrtvolu brutálnì utýrané mladé
eny. Do vyetøování se poutí rázná
Oldøika se svou dokonale vycvièe-

nou mordpartou. Stopy
vedou do praského zásvìtí mimomanelských aférek, hodinových
hotelù a zakázaných aférek. A bohuel nezùstane pouze u jedné vrady.
Sára Saudková se tentokrát vydala
na pole temných sexuálních zloèinù
a jetì temnìjích pudù.
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON 
JAK NEMÍT NA PIKNIKU O JEDEN
SENDVIÈ MÍÒ. Kdo tentokrát rozvíøí
poklidnou hladinu pùvabného Kingstonu? Øekne-li se v Anglii o nìkom, e má na pikniku o jeden sendviè míò, znamená to, e je dotyèný
excentrik, který to nemá v hlavì zcela v poøádku.Podobné rèení se jistì
hodí na manelskou dvojici, která
se pøistìhuje do Kingstonu, malebné vísky nedaleko Oxfordu, kde u
nìjakou dobu ije Èeka Hana se
svým anglickým manelem Williamem. Ti se mezitím po létech koneènì zaøadili témìø mezi starousedlíky, a tak se zájmem sledují nelehké
sívání nových pøistìhovalcù s tradièním a ponìkud konzervativním
Kingstonem. A ani tentokrát není
o dramatické situace a barvité pøíhody nouze!

V pátek dne 18. 1. 2019 jsme v KD zhlédli
divadelní hru UKLÍZEÈKA, kterou nám pøijel zahrát
amatérský divadelní soubor VOIVOT z Mladé Voice.

Lidská a trochu sentimentální hra o tom,
e snít a milovat je stejnì dùleité jako se dobøe najíst.
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Pro dìti a mláde:
CHRIS WORMELL  DINOSAURIUM. Vítejte v Dinosauriu, unikátním muzeu, které má otevøeno
365 dní v roce. Je domovem neobyèejné sbírky druhohorních pøíer, od
miniaturního troodona a po obrovitánského brachiosaura. Jak se dinosauøi vyvíjeli? A proè mìli nìkteøí
z nich pera a jiní zase upiny? Raète
vstoupit a prozkoumejte svìt dinosaurù v celé kráse.
FRANTIEK NEPIL  POHÁDKY
Z PEKELCE. Pekelec není ádná
stránice pro èerty, jak píe sám
autor, ale vyhøáté místo za pecí, kde
sedávaly dìti a poslouchaly dìsivé
i veselé pøíbìhy. Sbírka pohádek
Frantika Nepila vychází ji ponìko-

likáté a je docela jisté, e nezklame
ani dalí generaci malých ètenáøù.
Pøeètìte si o katanu, který touí stát
se vánoèním stromeèkem, o pytlaèícím brejlovci, o holoubkovi, který
pracoval na potì, nebo o kropenaté
slepièce, která se uèila zpívat. Originální texty vemi milovaného, ryze
èeského autora, vás jistì nezklamou.
ZUZANA POSPÍILOVÁ  HRAVÁ
KOLA HÁDÁNÍ. Kníka pro malé
zvídálky a jejich rodièe, prarodièe
nebo uèitele odeene nudu na sto
honù. Najdete v ní:  rùznì obtíné
verované hádanky a doplòovaèky,
 pøitalivé ilustrace, které pomohou s hádáním tìm nejmením.
Z. Sumerauerová
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Leden 2019 ve znamení bojù o tituly Mistrù okresu a kraje
kdy Jan Bartoò nahrál 567
Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2019 to,
a skonèil na pìkném pátém

Úvod roku kuelkáøských klání vdy patøí mistrovstvím vech kategorií o tituly pøeborníkù mistrù a mistryò jednotlivcù táborského okresu,
tentokrát pro rok 2019.
První vdy jdou na øadu nai nejmladí, mladí
a starí áci / ákynì (kategorie 10  12 resp.
13  14 let) tradiènì na táborské Lokomotivì.
V kategorii mladích ákù, v disciplínì 60 hodù
sdruených (60 hs), potvrzujeme loòskou nadvládu, kdy opìt vítìzí Matìj Poula  223, druhý
Vítek Vacko  220, ètvrtý je Michal Pavlíèek  211
a pátý Filip Vylít  186. Starí áci také bodují.
Druhé místo Jakub Smetana  187 a tøetí Josef
Poula  181.
Ani dìvèata se neztratila, ve starích ákyních
vítìzí chýnovská Thea Petrù  260, ètvrtá Jana
Svaèinová  203, pátá Karolína Cápková  193,
está Adéla Liková  185 a sedmá Barbora ilková  170.
Zároveò na stejné kuelnì pokraèují dorostenci disciplínou 120 hs. Vyhrává Jan Novák
z Chýnova  537, na druhém místì je pìkným
náhozem 520 kuelek Pavel Makovec, nedaøí se

Davidovi Bartoòovi, který je estý za 460.
Dalí nadìjnou kategorií jsou juniorky. Dìvèata se o titul poprala následovnì: 1. místo Mihálová, KK Loko Tábor  530, 3. Martina Køemenová
 475, 4. Lenka Køemenová ml.  455 a 5. Lucie
Liková  452.
Vichni výe uvedení budou pokraèovat na
Mistrovstvích kraje v Nových Hradech, Nové Bystøici a Slavonicích. Tak snad se jim bude zase
daøit, vem dríme palce.
eny se sely v Sezimovì Ústí. Titul okresní
pøebornice obhajuje Blanka Maková ze Sokola
Chýnov výborným výkonem 478. My tradiènì
dríme své pozice, kdy ètvrtá je Lenka Køemenová  443, pátá Ája Makovcová  442 a Iva Svatoová konèí desátá  430. eny nás budou reprezentovat na krajském klání ve Strakonicích.
Nejprestinìjí kategorie  mui  koulí jako
vdy na Lokomotivì Tábor. Jednokolový systém
náhozu na 120 hs nikoho neetøí a nedává prostor chybám. Nakonec po výkonu 578 kuelek
premiérovì vítìzí Petr Chval, KK Loko Tábor. Po
dlouhé dobì jsme získali alespoò postupové mís-

místì. Nai nìkteøí zástupci se malinko polepili,
nìkteøí ne, ale stále to není s jejich zkuenostmi
to pravé. 12. místo Libor Hrstka  543, 13. Petr
Køemen  541, 18. Zbynìk Hein  521, 19. Jirka
Svaèina  520, 21. Honza Foøter  516, 22. Lubo Bervida  515, 25. Milo Filip  495. Nìjak
nám ten Tábor nesedí...
Senioøi 60+ se utkali na kuelnì Sokol Chýnov náhozem na 100 hs. První místo vybojoval
Kopic, Spartak Sobìslav  438, tøetí a postupové
místo na Mistrovství kraje do Èeských Budìjovic
uhrál Jan Chobotský  415.
Celková rekapitulace:
Mistr Okresu Tábor  mladí ák Matìj Poula.
Druhá místa  ml. ák Vítek Vacko , st. ák Jakub
Smetana, dorostenec Pavel Makovec.
Tøetí místa  st. ák Josef Poula, juniorka Martina Køemenová a senior Jan Chobotský.
Vem zástupcùm dìkujeme za snahu, pøedvedené výkony a reprezentaci oddílu.
Tìm úspìným a postupujícím gratulujeme
a pøejeme do dalích bojù na Mistrovství Jihoèeského kraje hodnì úspìchù.

Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2019

Poslední lednový víkend se rozehrály boje
o krajské tituly jednotlivcù pro rok 2019 a také
prestiní postupová místa na Mistrovství ÈR
vech kategorií.
Mladí a starí áci / ákynì hrají v Nových
Hradech, a to nepøíli úspìnì, a na jednu výjimku, ale snad získané zkuenosti se èasem vrátí. V kategorii mladích ákù vítìzí opìt jako loni
Koeluh, Èeské Velenice  238, druhé místo krásným výkonem 230 vybojoval Matìj Poula, 9. Vítek Vacko  207, 10. Filip Vylít  196 a 11. Michal Pavlíèek  185. Starí áky vyhrál Holý, Èeské
Velenice  257, 5. Jakub Smetana  204, 9. Josef
Poula  170. Naim dìvèatùm se nedaøilo, vítìzí
Thea Petrù, Sokol Chýnov výborným výkonem
270 bodù, 6. Jana Svaèinová  203, 8. Barbora
ilková  158.

Dorosteneckou kategorii v Nové Bystøici vyhrává Novotný, Èeské Velenice  538. Nai trochu propadli, David Bartoò 480  15. místo, 17.
Pavel Makovec  464 kuelek.
Juniorky o mistra hrají ve Slavonicích, titul
získává M. Bìhounová, Nová Bystøice výkonem
561. Naim dìvèatùm se start nepovedl. Lenka
Køemenová ml. 465  4. místo, Martina Køemenová 445  5. místo.
Turnaj en hostila tìká kuelna ve Strakonicích. Nakonec se do nominace dostala i Iva Svatoová, take jsme mìli trojnásobné zastoupení.
Krajský titul získává Denisa Pavlíková, Trhové
Sviny výkonem 575, Lenka Køemenová za 508 je
na 21. místì, Alena Makovcová 503  23. pøíèka.
Ale pozor! Vynikajícím výkonem 552 kuelek ob-

sazuje nae Iva Svatoová druhé místo a tím
i postup na Mistrovství ÈR do Hoøic.
Gratulujeme velice!
Mui bojovali na táborské Lokomotivì s jedním naím zastoupením. Honza Bartoò bojoval
ale asi spíe sám se sebou, nához 528 kuelek
a celkovì 17. místo je pod jeho monosti a pøedstavy. Vítìzí Petr Vojtíek, Centropen Daèice  586.
Letoní výsledky nám opìt ukazují urèitý posun výkonnosti, snad tedy jdeme správným smìrem. Doufejme tedy, e pro pøítí roèníky se nai
zástupci jetì lépe pøipraví a vrátí se na pøední
krajské pozice, kde hlavnì v mládenických a enských kategorií vdy válíme.
Jetì jednou je tøeba opravdu srdeènì pogratulovat Ivì Svatoové k postupu a popøát
hodnì zdaru na MÈR v Hoøicích.

Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Nové Hrady 2681 - 2485  8 : 0
Køemen 472,
David Bartoò 432, Bervida 436, J. Bartoò 419, Hein 464, Hrstka 458.
První zápas v letoním roce se nám vydaøil. Pauza po podzimní èásti
nebyla na hráèích vùbec znát. Svými výkony zaostali jen pár kuelek za
rekordem drustva kuelny. Nové Hrady si odvezly nepopulárního kanára.
TJ Jiskra N. Bystøice  Chotoviny 3196 - 3122  6 : 2
Køemen 549,
Foøter 529, J. Bartoò 490, D. Bartoò 497, Hrstka 540, Hein 517.
Do Bystøice jsme samozøejmì vyrazili s vidinou zisku bodù. Ale realita
byla krutá. Pøedvedené výkony byly hrozné. Oporám týmu se vùbec nedaøilo. Remíza byla blízko. Honza F. prohrává o jednu kuelku a Honza
B. o 11 kuelek (a teoreticky 5 kuelek, aby vyhrál 3:1 na dráhy). Snad
nás prohra postaví zpìt na zem a budeme stále bojovat o vítìzství v divizi.
Jarní sezóna je na zaèátku.
Domácí utkání jarní èásti:
15. 2. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Èastrov
22. 2. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Nová Vèelnice
8. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Spartak Pelhøimov

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Sp. Sobìslav  Chotoviny D 2235 - 2103  6 : 2 mejkalová 414,
Nohejlová 292, M. Køemenová 370, Liková 289, mejkal 358, Filip 384.
A zase ta Sobìslav  nedaøí se...
TJ Sokol Chýnov  Chotoviny D 2236 - 2210  4 : 4
Nohejlová 392,
Filip 363, M. Køemenová 368, Liková 352, mejkal 385, Dìd 350.
V Chýnovì je to o nìco lepí, alespoò bodík za remízu.
Chotoviny D  KK Hilton Sez. Ústí C 2221 - 2364  3,5 : 4,5
Kubeová 410, Nohejlová 355, mejkal 375, Liková 349, Filip 401, Vacko 380.

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ Sp. Sobìslav  Chotoviny B 2448 - 2296  6 : 2 Makovcová 425,
Chobotský 387, Svatoová 379, Makovec 354, Kuèerová 340, Svaèina 411.
Jaro zaèínáme na tìké kuelnì v Sobìslavi. Bohuel pouhá jedna hra
za rok nám nedá pochopit úskalí obou drah této kuelny. Je tomu tak
i letos. Podaøilo se nám uhrát dva pomocné body za hezkých 425 Áji
a 411 Jirky. Jinak jedeme s debaklem o 152 kuelek.
Chotoviny B  TJ Nová Bystøice B 2569 - 2393  7 : 1
Lenka Køemenová ml. 448, Chobotský 431, Makovec 423,
Makovcová 408, Kuèerová 436, L. Køemenová 423.
To doma v Chotovinách je to jiná káva. Bystøice je na samém chvostì
tabulky, a proto úkol znìl jasnì - udret ji tam i po tomto utkání. Zaèíná
Honza a tìsnì ztrácí první bod. Dalí (hlavnì mladí) hrají stejnì dost
dobøe, ale protoe mìli soupeøe slabí, své duely získávají v ná prospìch. Nakonec tedy zaslouenì vítìzíme rozdílem tøídy. Co je dùleitìjí,
e nához 2569 kuelek je naím novým domácím rekordem drustva B.
Domácí utkání jarní èásti:
8. 2. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Tatran Lomnice nad Lunicí
23. 2. sobota 17:30 Chotoviny  TJ Dynamo È. Budìjovice
Na úvod vyhrává Anièka 120 kuelek, Lucka Liková jetì remízuje, ale
to je od nás ve. Prohráváme nejtìsnìjím rozdílem 3,5 : 4,5 a celkové
body putují na Hilton.
Domácí utkání jarní èásti:
13. 2. støeda 16:00 Chotoviny  KK Hilton Sez. Ústí D
20. 2. støeda 16:00 Chotoviny  TJ Spartak Sobìslav
27. 2. støeda 16:00 Chotoviny  TJ Sokol Chýnov B
M. Vacko
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Florbalisté zatím bez bodu
Florbalistùm se zatím v lize
nedaøí a nezískali ve 4 zápasech
ani bod.
Na prvním turnaji jsme nebyli v nejsilnìjí sestavì. To bylo
znát ji v prvním zápase proti
Plané nad Lunicí. Brzy jsme
prohrávali 0:2. Pak jsme hráli pøesilovku, patnì. Na jejím konci
Luke v tísni poslal z poloviny
støelu na bránu, která zapadla k
tyèi. Pak Kotrlík vyrovnal, ale
soupeø ihned po buly strhl vedení na svoji stranu. Poloèas
skonèil 2:4. V druhé pùli jsme
sníili Mládkem na 3:4, ale sou-

peø dramatizaci utkání nepøipustil a navýil na 3:6. Tìsnì
pøed koncem kadý tým dal po
gólu, u nás skóroval Kotrlík
a zápas skonèil 4:7. Ve druhém
zápase jsme z poèátku hráli vyrovnanou partii s týmem Opaøan. Dokonce jsme dostali v úvodu výhodu hrát pøes 4 minuty
hru 5 na 3. Bohuel gól dal pouze Voborský. Ve zbytku zápasu
nás soupeø pøehrával a zápas
otoèil na 1:4 a stejný pøídìl jsme
dostali i v druhém poloèase
a zápas skonèil 1:8.
Na druhém turnaji jsme byli

takøka v nejsilnìjí sestavì, bohuel ani toto k bodùm nevedlo. V prvním zápase proti Delfínùm jsme li do vedení støelou
do ibenice od Tlustého. Soupeø vyrovnal a vzápìtí nael volný míèek pøed brankáøem Havlík a v poloèase jsme vedli 2:1.
Soupeø pøitvrdil, zvýil rychlost
a dával góly. Zápas skonèil 6:2.
Ve druhém zápase jsme neuhlídali soupeøova nejlepího hráèe, který nám dal vechny góly
v zápase, z toho se musíme do
odvety pouèit. Vedli jsme gólem Havlíka, soupeø vyrovnal

a strhl vedení na
svou stranu. Voborský vyrovnal. Soupeø odskoèil do poloèasu na 4:2. V druhém poloèase i pøes osobní obranu soupeøova nejlepího hráèe jetì
jednou tento hráè skóroval
a Rychlá rota vyhrála 5:2.

Tabulka

P. Havlík

skóre body

1. Mrníci Opaøany
18 : 5 12
2. Fbk Planá n. Lunicí 17 : 12 9
3. Sokol Sudomìøice 8 : 6
3
4. Rychlá rota Tábor
9:7
3
5. Delfíni Tábor
12 : 17 3
6. Draci Chotoviny
9 : 26 0

Velký úspìch mladí pøípravky! Ze zimní ligy veze bronz,
støíbro uteklo o bod.
Kdy se øekne ve fotbalovém
prostøedí slovo zima, vem se
vybaví sníh, krutá pøíprava a døina mimo høitì. To se v zimních
èasech pere s nepøíznivým poèasím a pro fotbalisty je tak jedinou moností hala nebo umìlá tráva. Tam se ve tøech zimních
mìsících odehrává prakticky
vechno. Moc se o úspìích na
podobných místech také nemluví. Ale v pøípadì mladí pøípravky by se rozhodnì mìlo. Ta se
toti zúèastnila zimní ligy a na
pìtikolovém turnaji v Beneovì
vyválèila tøetí místo.
Zatímco se hlavní chotovinské
týmy pøipravují na jarní èást sezony v hale a na bìeckých trasách okolo Chotovin, mladí pøípravka pod vedením trenérského dua Malenický-Vylít sbírá
v zimì úspìchy. V Beneovì vyplnila zimní pøestávku tzv. zimní
liga, kterou byly Chotoviny souèástí. S týmy jako Tatra Kamenný Pøívoz, Týnec nad Sázavou
a Spartak Pøíbram A a B sehrály
pìtikolový turnaj. A i pøes poèáteèní trable z toho nakonec bylo
fantastické tøetí místo.

První dvì kola se pojila spíe
se seznamováním. Chotoviny
skonèily napoprvé páté, napodruhé z toho bylo ètvrté místo.
Na dìtech byla zpoèátku vidìt
nervozita, vysvìtluje trenér
Malenický. Postupnì ale mladí
chotovintí fotbalisté pøidávali
na tempu a vechno se zaèalo
rozjídìt. Ve tøetím kole jsme
byli zase ètvrtí, ale u jsme zaèali hrát hodnì vyrovnané zápasy, hodnotí kouè.
Obrovské porce zápasù  v kadém kole celkem 4  se chotovinský tým nezalekl. Nasbírané

zkuenosti z prvních tøech kol
zaèaly prodávat v posledních 8
zápasech. Ve ètvrtém a pátém
kole toti mladí pøípravce patøilo druhé místo. Kromì áèka
Pøíbrami naly Chotoviny recept
na vechny ostatní a týmy soupeøù nìkolikrát porazily.
Aby toho nebylo málo, chotovinský úspìch zaznamenaly i televizní kamery. V rámci poøadu
Sport v regionech natáèela turnaj Èeská televize a v zábìrech
tak figurují i Chotoviny. Jen
koda e ÈT sport dala pøednost
mladím ákùm. I tak ale 20 vteøin v televizi probìhlo, smál se
trenér Malenický.
Reprezentanti obce Chotoviny
nakonec i pøed televizí vykopali
skvìlé tøetí místo. O jeden jediný bod navíc utekla støíbrná
pozice. I tak to pro nás byla
velká zkuenost a zase jsme se
posunuli o dalí krùèky vpøed,
hodnotil výkon svého týmu

hlavní trenér.
Chotovinská výprava patøila na
turnaji mezi ty hodnì hlasité.
Kromì irokého kádru pøijela
fotbalisty podpoøit i poèetná
rodièovská a fanoukovská základna. Chci podìkovat vem,
co nás celou dobu podporovali. A samozøejmì v první øadì
také druhému trenérovi za super spolupráci, usmíval se
kouè Malenický. Hodnì bych
pak chtìl podìkovat také panu
vehlovi, který nám poøídil nové
teplákovky, dresy a batohy. Je
vidìt, e je to stále velký srdcaø, dodal kouè Malenický.
Chotovinské áèko se tak snad
mùe tìit na to, e bude mít za
pár let v arsenálu nìkolik ikovných fotbalistù. Mladí pøípravka a úspìch v zimní lize dokazuje, e výchova mládee v chotovinském fotbale jde správnou
cestou. Jen tak dál!
D. Mendel ml.

Mui A  pøípravné zápasy ve Voticích (na UMT)
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