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Návtìvnický rekord padl!
Druhý kvìtnový víkend patøí v Chotovinách tradiènì zahrádkáøùm a jejich prodejní výstavì. Nejinak tomu
bylo i letos, a tak ve dnech 8. a 10.
kvìtna kulturní dùm a pøilehlé prostranství zaplnilo nepøeberné mnoství letnièek i trvalek, skalnièek,
stromkù, okrasných keøù, pokojových kvìtin i kaktusù, svými kvìty
vechny okouzlovaly øezané kvìtiny
i orchideje. Pestrost kvìtù musela
doplnit sadba zeleniny, roubované
okurky a bohatá nabídka sortimentu, bez nìho se ádný zahrádkáø
neobejde - zahradnické náøadí, kvìt-
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níky a truhlíky, zemina a mnohé dalí.
Zatímco èást návtìvníkù nemohla
odtrhnout oèi od výstavní plochy
v sále kulturního domu, mnozí pøíchozí se zastavili hned za vchodem,
aby dùkladnì prozkoumali nejnovìjí nabídku zahradní techniky.
Pravidelní návtìvníci ví, e se na této
výstavì mohou se svými dotazy obrátit na specialisty v odborné poradnì, potìit sebe i své blízké dárkem
z nabídky výrobkù Diakonie ÈCE støedisko Rolnièka v Sobìslavi. Sázkou na jistotu je pak zcela jistì koupì
pravého vèelího medu a medoviny
od chotovinských vèelaøù.

k dílu a pomáhali se stìhováním nebo stavìním stanù. Obec Chotoviny je ji tradièním partnerem výstavy a dobrovolní hasièi z Èerveného Záhoøí opìt øídili letos obzvlá nároènou
dopravu a parkování. Bìhem letoní výstavy se
ukázali i nejmladí zahrádkáøi. Dìti z krouku
Mladý zahrádkáø prodávaly svou keramiku nebo
pomáhaly u vstupu.
Chotovintí zahrádkáøi si váí vekeré pomoci
s pøípravou a realizací výstavy a zároveò dìkují
vem návtìvníkùm za jejich pøízeò. U nyní
se mùete tìit na Podzimní trh, který probìhne o víkendu 17. a 18. øíjna.
Martina Sochùrková
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Patnáctý roèník výstavy se mùe tìit
tisíci spokojených návtìvníkù. Letos jich do Chotovin pøiel rekordní
poèet. Hodinu od zahájení výstavy
pøilo 1200 návtìvníkù, uvádí pøedsedkynì ÈZS ZO Chotoviny Ing. Miroslava Bauerová, pomyslné poèitadlo návtìvníkù se v pátek veèer
zastavilo na neuvìøitelných 4 800
návtìvníkù. V sobotu a v nedìli pøilo u návtìvníkù o nìco ménì ne
v pátek.Neobyèejnì nás tìí, e nae
výstava si vybudovala tak dobrou
povìst a lidé se k nám rádi vrací.
Za úspìchem výstavy stojí nejen chotovintí zahrádkáøi, ale rovnì jejich
rodinní pøísluníci a pøátelé, kteøí
pøed výstavou i po ní pøiloili ruku

Foto D. Pìkný

6/2015

LISTY CHOTOVINSKA

2

OHL S INFORMACE PRO OBÈANY
OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ÈERVEN 2015

Foto Z. Pìkná

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení rychlosti,
kluzká vozovka, èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze
stavby, budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 bude
uzavøena komunikace I/3, úsek Chotoviny  Rzavá  Sudomìøice, objízdné
trasy budou vedeny po komunikacích II.,
III. tøídy a dálnici D3.
Informace o výlukách:
ádné výluky omezující eleznièní provoz se nekonají.
Seznam èinností a informací za 6/2015
na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â st. Sudomìøice
 budování podchodu
 budování nástupitì a montá zastøeení nástupitì
 dokonèení reléového domku
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na pøeloce komunikace I/3
 práce na eleznièním spodku a svrku
v nové trase eleznièního tìlesa  naváení tìrkového loe a pokládka nové koleje è. 1 a è. 2
mostní estakáda  nátìry ocelové konstrukce
 dokonèení silnièního mostu
 výstavba protihlukové stìny
 dokonèení reléového domku
â st. Sudomìøice
 rekonstrukce komunikace k TT Chotoviny
â Úsek Tábor  Chotoviny
 opravy povrchù komunikací po ukonèení výstavby
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené
informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace
budou dány v Informacích pro obèany
na období 7/2015.
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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návrh pøedloen zastupitelstvu obce
k rozhodnutí.
❖ Rada obce schválila závìreèný úèet
DSO Mikroregion Venkov za rok 2014.
❖ Rada obce schválila SMLOUVU O DÍLO
mezi Obcí Chotoviny a firmou Druhá
kolodìjská s.r.o. Pøedmìtem smlouvy
je zpracování projektové dokumentace a vyøízení stavebního povolení na
akci Rekonstrukce dvou tøíd M Chotoviny. (Zámìrem obce je dokonèit
modernizaci M z prostøedkù EU).
❖ Rada obce schválila seznam zemìdìlských pozemkù urèených k propachtování a schválila vzor pachtovní
smlouvy.
❖ Rada obce nevyhovìla ádosti o svoz
bioodpadu ze zahrádkáøské osady pod
nádraím. Obèané i rekreanti mají monost ukládat bioodpad na komunitní
kompostárnì. Odvoz si vak musí zajistit kadý sám.
❖ Rada obce povìøila starostu jednáním za úèelem získání pozemku p.è.
204/5 v k. ú. Chotoviny. Pozemek je
vhodný pro dalí posílení vodních zdrojù pro Chotoviny.

STØÍPKY Z OBCE
❖ A do konce èervna je moné podá-

vat ádosti o pronájem peèovatelských bytù. Formuláøe ádostí a nutných pøíloh jsou k dispozici na OÚ
v Chotovinách u paní Knotkové nebo
si je mùete stáhnout na webových
stránkách obce: www.chotoviny.cz.
❖ Obec Chotoviny uspìla s ádostí do
OP ivotní prostøedí. Poádali jsme
o dotaci na nákup traktorového nosièe kontejnerù a o est kontejnerù
na svoz bioodpadù. Pøislíbená výe
podpory èiní 927 656, Kè.
❖ V mìsíci kvìtnu byla provedena
oprava komunikace v Øevnovì pod
návesním rybníkem a komunikací
ve støedu Sedleèka.
❖ Rada obce obdrela návrh na smìnu pozemkù mezi Obcí Chotoviny
a spoleèností GERIMO s.r.o. Zámìrem
obce je získat pozemek pro autobusovou toènu pod nádraím a pozemky související s rybníkem ílaò. Po
vypracování cenového odhadu pozemkù navrených ke smìnì bude

Ètvrtina spotøebièù stále není kompletní

Kompletnost spotøebièù pøedávaných ke zpìtnému odbìru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odliují vyslouilé elektro od
obyèejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobì vìnuje velkou pozornost.
Nejproblematiètìjí je z tohoto pohledu chlazení. Zamìøení na nì je logické, protoe pøi neodborné demontái dochází k úniku regulovaných
látek s negativním dopadem na ivotní prostøedí
a zdraví a bezpeènost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje kadou dodávku ke zpracovateli. Pøi tomto vzorkování bylo napøíklad v dodávce 50 lednic z 3. listopadu 2014
objeveno devìt nekompletních zaøízení. esti led-

nicím nìkdo odstøihl kompresor, jedna mìla ulomená dvíøka, zbylé dvì vykazovaly rùzná dalí
pokození.

Nekompletnost se musí sníit

Prùmìrná nekompletnost se ale dlouhodobì
pohybuje dokonce mezi 25 - 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále sniovat. Právì
proto poskytuje obcím finanèní prostøedky napomáhající k lepímu zabezpeèení sbìrných míst
proti zlodìjùm.
Zákon v tomto smìru hovoøí jasnì: Nekompletním elektrozaøízením se rozumí elektrozaøízení bez technologických èástí, které jsou pod-
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❖ Rada obce schválila Provozní øád
dìtského høitì ve Støíbrné Aleji.

❖ V kvìtnu byla zahájena rekonstruk-

ce nízkého napìtí v ulici Katanová.

❖ Od 1.èervna do 30. záøí 2015 bude

pøeruen provoz na silnici I/3 mezi
Moravèí a Sudomìøicemi u Tábora.
Pøes Chotoviny povede jedna z objízdných tras. Logickému poadavku
vést objízdnou trasu pro vechna vozidla po dálnici nebylo vyhovìno.
❖ Rada obce schválila notáøský zápis, kterým se upravuje spoleèenská
smlouva spoleènosti T-Servis Chotoviny.
❖ Za období, kdy obèané Moravèe
a Rzavé nemohli pouívat vodu
z obecního vodovodu jako pitnou,
nebude pøi vyúètování poadována
úhrada. Pøíèinou pøechlórování vody
byla porucha dávkovacího zaøízení.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele - bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových stránkách obce stále trvá. Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou,
tel. 381 284 295.
Mgr. Zdenìk Turek
statné pro jeho klasifikaci. Toto ustanovení ELEKTROWIN upøesnil schématem nekompletnosti
dodaným na vechna smluvní místa, ze kterého
je patrné, o které èásti se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením
i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle ní
do pøedání zpracovateli nesmí být elektrozaøízení nebo elektroodpad pøedmìtem úpravy, vyuití
nebo odstranìní.
Jen tak mùe fungovat zpìtný odbìr a recyklace hrazené výrobci spotøebièù prostøednictvím
kolektivních systémù. Pokud se toti ze spotøebièe stane neodborným rozebráním odpad, musí
se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás
vechny to znamená, e za jeho likvidaci zaplatíme sami.
H. Heømánková

Odevzdávat vysklouilá elektrozaøízení na místa zpìtného odbìru se opravdu vyplatí!
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Proè nesmíme vìdìt?
Na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny neproel mùj návrh, aby se zápisy ze
zasedání rady obce zveøejòovaly od 1. záøí
2015 na webových stránkách obce. Respektuji výsledky demokratických voleb,
které urèily, kdo bude v následujících ètyøech letech naplòovat svùj volební program.
V programu Nezávislých 2014 vak hned
v úvodu nalézám prohláení: Jak spravujeme obec, si mùete sami zkontrolovat na
www.chotoviny.cz. Hospodaøíme férovì
a otevøenì.
Respektuji i svobodné hlasování zastupitelù, ale jsem si také vìdom, e v prosperující demokracii nesmí nikdy zaniknout
funkèní opozice. Rozhodnutí ovlivòující
celou obec se musí rodit v opravdové diskuzi rùzných pohledù na vìc. Pøi diskuzi
padly námitky, e pøidìlávám práci úøedníkùm a pøípadné konzultace s právníkem
kvùli dodrení pravidel Zákona o ochranì
osobních údajù budou zbyteènì vyhozené
peníze. Obec ale vzniká proto, aby uspokojovala potøeby obèanù, tedy i potøeby in-

formací o správì a hospodaøení obce.
Znám organizace (napø. frankbold.org/poradna), které poskytují zdarma právní sluby obèanùm, kteøí bojují se svými obcemi
i státem o informace, na které mají lidé ze
zákona právo. Myslím, e by dobrovolníci
z øad právníkù, kterým jistì nejde jen o peníze, pøivítali monost zdarma poradit naí
obci, jak projevit vstøícnost vùèi svým obèanùm a poskytnout jim informace nad rámec zákonné povinnosti.
Pøesvìdèení nìkterých zastupitelù, e
zasedání rady obce je neveøejné právì proto, abychom se nemohli dozvìdìt, o èem
radní jednají, rozmetal ji v roce 2004, to je
pøed jedenácti lety, svým rozsudkem Nejvyí správní soud (è. j. 6 As 40/2004), který øíká, e zápis ze zasedání rady si lze vyádat dle Zákona o svobodném pøístupu
k informacím è. 106/1999 Sb. tzv. infozákona. Pøitom platí, e obec musí vechny
poskytnuté informace dle tohoto zákona
zveøejnit následnì na svém webu (viz § 5
odst. 3 infozákona). Jestlie je moné informace ze zápisu ze zasedání rady poskyt-

RYBA BADY
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nout na základì ádosti o informace, mùe
je obec po vylouèení osobních údajù tøetích osob zveøejnit na svém webu rovnou.
Údaje o èlenech rady se za osobní údaje
nepovaují a mohou v zápise zùstat. Na radní se nevztahuje ani ochrana osobnosti,
protoe na zasedání vystupují veøejnì.
Sloité to nemají ani v sousedním Táboøe a moná by nám také poradili, protoe
zaèali zveøejòovat dokonce i obcí uzavøené
smlouvy. Smlouvy mùe obec zveøejnit po
zaèernìní osobních údajù a obchodního
tajemství. Tak vak nemohou být oznaèeny
ty èásti smlouvy, které informují o rozsahu
a pøíjemci veøejných prostøedkù (§ 9 odst.
2 infozákona). Obchodním tajemstvím není
napøíklad údaj o cenì zboí nebo slueb,
oznaèení druhé strany smlouvy, pokud jí
byly poskytnuty veøejné peníze.
Nezbývá ne dodat, e i Ministerstvo
vnitra ÈR ve svém Metodickém doporuèení
k èinnosti územních samosprávných celkù
odpovídá na dotaz, zda je zveøejòování zápisu z jednání rady obce v souladu se zákonem o obcích takto: Zveøejòování zápisu
z jednání rady obce na internetu lze povaovat za vstøícný krok k obèanùm,
který jim umoní se seznámit se záleitostmi projednávanými v radì obce.
Zveøejòování nebrání ani to, e schùze
rady obce jsou ze zákona neveøejné.
Obec tedy mùe zveøejòovat i informace nad rámec zákonné povinnosti
a mohou ji o to ádat její obèané, kteøí
mají zájem na transparentnosti obce.
V Chotovinách prý takoví obèané nejsou.
Zastupitelé, kteøí hlasovali proti návrhu, nebo se zdreli hlasování, také
kritizovali nezájem veøejnosti o zasedání zastupitelstva a usoudili z toho,
e tatá veøejnost nemá zájem ani o informace o práci rady obce. Já si myslím, e kdyby lidé vìdìli o vech rozhodnutích, které rada èiní, s kým obec
uzavírá smlouvy a za jakých podmínek,
komu poskytuje dotace a komu ne, èí
ádosti odmítá, a kterým vyhoví, mìli
by vìtí motivaci zajímat se o dìní
v obci a v pøípadì, kdyby chtìli, aby byl
jejich hlas slyet, tak by svou úèastí na
zasedání udìlali zastupitelùm radost.
Na druhou stranu si myslím, e vìtina lidí chodí k volbám právì proto,
aby svá pøání pøenesli na bedra zastupitelù. Tím odpovídám i na námitku, e
dveøe starosty jsou vdy otevøené a rád
poskytne vechny informace, o které
obèan poádá. Vím, e i on potøebuje
klid na svou práci a mùe tak èinit ji
dnes. Jeho volební strana má dostatek hlasù, aby vìc prosadila. Nikdo
z nás pak nemusí ztrácet èas, informace budou dostupné tehdy, kdy je budeme potøebovat a Nezávislí 2014 budou spravovat obec a hospodaøit férovì a otevøenì.
Jiøí Honza
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NOVÉ KNIHY
Laura Esquive  MALINALLI. Indiánku Malinalli vychovala laskavá babièka, která jí pøedala moudré rady,
jimi se sama vdy øídila. Po její
smrti prodala matka dívku do otroctví daleko od domova. Kdy u pobøeí pøistanou panìltí dobyvatelé v èele s Hernánem Cortésem, netuí Malinalli, e se její ivot opìt
zásadnì zmìní a e se stane milovanou enou i nenávidìnou zrádkyní.
Adele Ashworth  MOJE DRAHÁ
CAROLINE. Copak mùe lady Caroline neuposlechnout otcova rozhodnutí, e se musí provdat? I kdy
její sny a plány jsou úplnì jiné, najednou stojí pøed oltáøem s muem,
kterého vùbec nezná...
Gregg Braden  HLUBOKÁ PRAVDA. Knihu Hluboká pravda napsal
Gregg Braden, autor svìtového bestseleru Matrix Boí zdroj. Témìø kadý z nás cítí, e se svìtem není vechno v poøádku a e by se s tím nìco
mìlo udìlat. A to døív, ne se znièíme v krvavých konfliktech a vydrancujeme vekeré bohatství naí planety. Dokud ale neporozumíme
tomu, co a proè je patnì, nedokáeme se tomu ani postavit. Pro odpovìdi musíme ovem hluboko do
minulosti, daleko pøed zmapovanou
historii, kde nás èekají ohromující
zjitìní. Napadlo vás nìkdy, e civilizace je mnohem starí, ne se nám
pøedkládá ve kolách? Nebo e válèení není lidstvu tak vlastní, jak se
domníváme? Gregga Bradena ano,
a protoe je to vìdec a ádný fantasta, vyplatí se mu naslouchat.
Ted Dekker  HØBITOV PÁTERA

HANSENA. Knihu Høbitov pátera Hansena napsal oblíbený spisovatel Ted Dekker, autor knih Dcery Lamaèe kostí a Sbìratel nevìst.
ROMÁNY PRO ENY  Dvorní dáma,
Nevídaný skandál, Kouzlo polibku.
Dagmar Kludská  ELVÍRA. S láskou v nìkolika podobách se setkáme v nejnovìjí knize Dagmar Kludské, v románu Elvíra. Hlavní hrdinkou je mladá talentovaná malíøka,
je nepoznala otce.
Paula McLain  PAØÍSKÁ MANELKA. Dychtivost poèínající lásky,
proplétání citù a vztahù i bolest neèekaného, leè nevyhnutelného rozchodu, to vechno se vine pøíbìhem
manelství Hadley Richardsonové
s Ernestem Hemingwayem. Na poèátku je to jen mladík se síravou
touhou uchopit mnohotvárnost svìta
a pøetavit ji do slov a trpící dìsivými
noèními mùrami z války a muèivou
nejistotou...
Tony Horwitz  MODRÉ POLEDNÍKY. Cestou v Cookových stopách si
autor pøipomíná zápisky v kapitánových denících a zkoumá jejich odkaz v odlehlých konèinách, které kapitán otevøel Západu. Na soui se
setkává s domorodci - stárnoucími
Australci a Aleuty, èleny maorského
gangu i s králem souostroví Tonga,
pro nì je Cook jednou hrdinským
moøeplavcem, podruhé zloduchem,
který do neposkvrnìného tichomoøí
zavlekl syfilis, støelné zbranì a chamtivost.
Melanie Rose  NÁVRAT DOMÙ.
Ztratila pamì, ale ví, e se dìje nìco
podivného. Je snad láska opravdu

vìèná? Od autorky neobyèejného pøíbìhu Má noc je tvùj
den. Vichni znají pravidla,
jenom ona ne. Dokonce ani neví, kdo
je a jak se ve snìhové bouøi, ve které
málem umrzla, ocitla.
Jessica Barksdale Inclán  KDY
UVÌØÍ. Miranda, aè úspìná básníøka, není v ivotì pøíli spokojená
- nemá tìstí v lásce, jakoby stále
ila ve stínu své krásnìjí a úspìnìjí sestry, a hlavnì si pøipadá jiná
ne vichni kolem ní.
Vechno se ale dramaticky zmìní,
kdy se po úprku o ivot pøed tøemi
násilníky ocitne uprostøed lidí, o jejich existenci vùbec nemìla tuení.
Ti, kteøí vìøí ve tøi. Kdo jsou tihle
tajemní, mimoøádnými schopnostmi obdaøení lidé v kápích?
Hana Whitton  KDO CHCE ZABÍT
JANE EYROVOU? Kdy Annie Brenton-Clarkeová pøijme pozvání, aby
pøednáela na univerzitì v Severním
Walesu, zapøísáhne se, e se tentokrát do ádného detektivního pátrání nezaplete...
Otakar Chaloupka  IVOVO TØETÍ
OKO. Policie uspoøádá rozsáhlé pátrací akce, ale bez úspìchu, a kdy
vrah pøestane útoèit, zdá se u, e
smrt tøí en zùstane nevypátrána.
Komisaø se jako buldog drí své nièím nepodloené pøedstavy, a po
dlouhé a namáhavé práci se dostane
k cíli, který nikdo ani ve snu nemohl
oèekávat.
Jaroslav Kuák  SMRT ZPÍVAJÍCÍ
RYBY. Titul knihy vychází z cikánského pøísloví ena, která nebyla
nikdy svému mui nevìrná, je zpívající ryba. Na malebném ostrùvku, v cukrovì bílém domku, upro-
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støed rozlehlého soukromého jezera v Alpách je nalezena mrtvola mladé eny...
Barbara Nesvadbová  BRUSINKY.
Ryze feministické fejetony, které
vznikly za posledních 6 let jak pro
èasopis Harper Bazaar, tak pro Redhot, èi Mladou frontu. Kníka obsahuje i fejetony pùvodní, dosud nepublikované.
Jan Cimický  SOUDCE DING. Dva
nerozluèné kamarády z praské filozofické fakulty rozvane osud daleko
od sebe. Filip Hahn nastoupí v Evropské úøadovnì ve Strasbourgu,
kdeto Hajia Ding získává prestiní
místo soudce v historickém mìsteèku Lijiang.
Nora Roberts  SMRTÍCÍ ROZDÌLENÍ. Dalí pokraèování veleúspìné série Smrtící... známé americké
spisovatelky Nory Roberts píící pod
pseudonymem J. D. Robb nás opìt
zavádí do New Yorku blízké budoucnosti a i tentokrát má pro nás zloèin,
nad ním se tají dech.
Hana Whitton  APHRA. Historický
román zachycuje ivotní osudy pravdìpodobnì první anglické profesionální spisovatelky Aphry Behnové
(1640-1689).

PRO MLÁDE
Karolína Schwarzová  HLEDEJ ZVÍØATA NA STATKU
Jen Green  MUZEUM DINOSAURÙ
Dana Winklerová  POHÁDKY O VÍLÁCH
Wilbert Vere Awdry  O MAINCE
TOMÁOVI 3
Jacob Ludwig Karl Grimm  POHÁDKY BRATØÍ GRIMMÙ
. Petrásková

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S VÁTEK
en a matek

Dne 13. kvìtna slavily nae eny
svùj svátek. Kytièku s gratulací
jim pøedali pan starosta s panem
místostarostou. Ji tradièní slavnostní odpoledne zahájil pìvecký sbor Z pod vedením Mgr. Miroslavy Honzové a vzápìtí vystoupily dìti z M pod vedením
paní Dany Strejcové se svými
taneèky a flétnièkami. Po kávì
a bájeèném obèerstvení pøiel
èas na lidovou písnièku. K tanci
a poslechu hrálo opìt Duo Václava Plochy. A protoe se enám
líbilo, hrálo se a do veèera a nakonec i na tanec dolo. Odpoledne i veèer si vichni pìknì
uili a eny si krom kvítí odnáely domù i spokojené úsmìvy.

. Petrásková
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TAJEMSTVÍ ZVONÙ

Snad kadý z nás to nìkdy
zail: kdy nad ztichlou krajinou
náhle zaznìl zvuk zvonu a jeho
hlas se rozléhal iroko, daleko...
V takové chvíli si èlovìk uvìdomí, jak jímavá je øeè zvonù, ke
které snad nikdo nemùe zùstat
lhostejný. Ale kadému se jinak
sevøe srdce, kadý této øeèi rozumí svým zpùsobem. Hlas zvonù to dokáe. Dovede inspirovat srdce prostého èlovìka stejnì, jako srdce básníka.
Sledujeme-li výtvory lidové
poesie  lidové písnì, pohádky
a povìsti  poznáme, e prostý
lid nikdy nepovaoval zvon za
pouhý mrtvý kov. Zvon mu byl
hlasem Boím, který napomíná
k nábonému ivotu a vìøící
svolává k modlitbám. Lidem byl
i hlasem domova, se kterým se
smutnì louèili pøed odchodem
do ciziny a který jim radostnì
letìl v ústrety, kdy se po létech
vraceli domù. Burcující hlas
zvonu poplanì letìl nad krajinou, kdykoli se blíilo nìjaké ivelné nebezpeèí, svolával k poáru, varoval pøed povodní,
v dávnìjích dobách i pøed blíícím se nepøítelem. Nakonec
èlovìka doprovodil i na jeho poslední cestì, ze které není návratu.
I zvony mají svou historii, koneènì jako vechno kolem nás.
Ale kdo vyrobil první zvon na

svìtì, to u asi navìky zùstane
tajemstvím. Pùvod zvonù sahá
a do temných dob starovìku.
Znaly je u staré východní národy. Tehdy se zvony vyrábìly
ze elezných plechù spojovaných mìdí. Pøedchùdcem zvonù byly rùzné zvoneèky, které
slouily k nejrùznìjím úèelùm.
U nás máme první zmínku
o zvonech v naí první staroslovìnské legendì o kníeti Václavovi z roku 940: Kdy nastalo
jitro, zvonili Jitøní. Velké zvony
k nám, jako váleènou koøist
z Polska, pøivezl kníe Bøetislav.
Zvony, které èasto mìnily velikost a hlavnì podobu, se plnì
uplatnily teprve v køesanství.
Zvony v Èechách zdomácnìly v XIII. a XIV. století a od XIV.
st. svými hlasy oznamovaly významné události  narození následníka trùnu, nebo vítìzství
nad nepøítelem. Vyzvánìní poledne zdomácnìlo a za panování krále Vladislava Jagelonského, stejnì jako venkovské ranní
a veèerní klekání k zahájení
a ukonèení práce.
Èeské zemì se mohou pochlubit celou øadou vynikajících
a tím i proslulých zvonaøù: mistr
Jeroným Praský, Ondøej Ptáèek
z Kutné Hory, Ondøej áèek
a Václav Faráø z Hradce Králové
a dalí.
V dobì nejvìtího rozkvìtu

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Pavel Bohuslávek, Polánka
Josef Danìk, Chotoviny
Ing. Metodìj Mlèák, Chotoviny
Zdenìk Foøter, Jeníèkova Lhota
Alois Krejèí, Liderovice
65 let Jaroslav Dolanský, Jeníèkova Lhota
Rùena Hlavinková, Chotoviny
Kvìtue Carvová, Chotoviny
70 let Marie Baborová, Polánka
85 let Karel Krejèí, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

zvonaøství byl kadý zvon povaován za posvátný pøedmìt
obestøený povìrami a povìstmi provázejícími jeho vznik
i uívání. První zvony lidé pouívali na zastraování nepøátelského kmene nebo zlých duchù. Pozdìji lidé vìøili, e a do
zavìení zvonu se ho nesmí dotknout neèistá osoba, le, pomluva èi jiný neøád a kdo by
nepoctivì získal kov na zhotovení zvonu, ten zemøe. (Tato povìra asi mìla pùvod ve skuteènosti, e nápadnì mnoho kovolijcù umíralo v mladém vìku.) Ve
støedovìku hlas zvonu prosil
o ochranu pøed epidemiemi.
Vztah lidí ke zvonùm býval
stejný jako vztah k ivým bytostem a také se s nimi podle toho
zacházelo. Zvony jakoby se
s lidmi sily a navíc se jim pøipisovalo mnoho nadpøirozených
schopností. Napøíklad, e jejich
hlas dovede zahnat morovou
ránu stejnì dobøe, jako odvrátit
krupobití a pod. Lidé proto zvonili proti mrakùm a tento zvyk
se leckde udrel a do zaèátku
20. století. Tøeba v Jeníèkovì
Lhotì byla døevìná zvonice pøi
tzv. zámeèku, který byl v místním hospodáøském dvoøe.
Funkci zvoníka vdy vykonával
nejstarí obèan ze vsi.
Velmi vzácnì se stávalo, e
zvony samy od sebe zaèaly zvonit a jejich vyzvánìní nebylo
mono zastavit. Vdy to znamenalo, e se stane nìco mimoøádného. Tyto záhady dodnes
nejsou vysvìtleny. Moná vás

PRONAJMU
BYT 2+KK
(v bytovém domì u nádraí)
KONTAKT

774 030 782

pøekvapí, e jedním z takových
míst jsou i Chotoviny.
Kdy v Èechách na pøelomu
17. a 18. století øádily morové
epidemie, lidé jim neumìli èelit.
Dennì umíraly tisíce lidí a nebylo výjimkou, e nìkterá místa
byla po skonèení epidemie zcela vylidnìna. Nemocným, kromì
lékaøù, pomáhali i duchovní, zejména duchovní útìchou v lepí pøítí. Na Chotovinsku takto
pùsobil augustián P. Rudolf
z Klokot, který podle starých zápisù s bezpøíkladnou obìtavostí
zaopatøoval a pohøbíval neastné obìti. P. Rudolf se pøi zaopatøování Jana Smutného ze
Sedleèka sám nakazil a krátce
nato zemøel na slámì ve stodole Udièovského dvora, který stával mezi Chotovinami a Jeníèkovou Lhotou. Traduje se, e
dva dny pøed jeho skonem se
v chotovinském kostele samy
od sebe rozeznìly zvony a ádnou mocí nely zastavit. Umlkly
a za hodinu.
Do ivota zvonù krutì zasáhly dvì svìtové války, kdy jen na
naem území bylo zrekvírováno pøes 12 000 zvonù. Zachránit se jich podaøilo nepatrné
mnoství.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Jan Hampl
Èervené Záhoøí

Kvido Syrný
Chotoviny

Lucie Langová
Chotoviny

Soòa Kliková
Èervené Záhoøí
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NOC KOSTELÙ V CHOTOVINÁCH SE POVEDLA
V pátek 29. kvìtna se v Chotovinách premiérovì uskuteènila Noc kostelù. lo o celorepublikovou akci, ke které se pøipojil
také sbor Církve èeskoslovenské husitské. Øekli jsme si, e
to v Chotovinách zkusíme a docela se akce povedla. Zapojily
se i kolní dìti, které pøedvedly
pásmo poezie a písnièek. Velký
dík patøí i paním uèitelkám, øíká
faráø sboru Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách
Oldøich Horek.
Akce Noc kostelù probíhala
po celé republice, souèástí byly
komentované prohlídky, výstavy, bohosluby, semináøe, koncerty nebo hry pro dìti. Zapojily se i Chotoviny. Kromì pásma

poezie a písnièek se konala ekumenická bohosluba, zpívalo se
a pøi této pøíleitosti se pøipomnìl i malý zvon zdejího kostela.
Odlil ho pan Perner v Èeských Budìjovicích, je na nìm letopoèet 1856. Pùvodnì tady
byly zvony dva, ale za války ten
vìtí zvon Nìmci odvezli kvùli
zbrojaøským úèelùm, doplòuje
pan faráø Horek. A nechybìla
ani malá výstava díla Jana Èarka, èeského spisovatele a novináøe. Oldøich Horek je velkým
sbìratelem jeho díla pro dìti.
Noc kostelù pøilákala v Chotovinách kolem 70 lidí, poslední návtìvníci opoutìli kostel
v 21 hodin. Pan faráø Horek byl

Chotovinské slavnosti 2015
Obec Chotoviny vás srdeènì zve na letoní Chotovinské slavnosti, které se konají v sobotu 15. srpna od 13 hodin na høiti
TJ Sokol Chotoviny. K tanci i poslechu hraje Budvarka, v souèasnosti jedna z naich nejúspìnìjích dechových kapel. Dokladem úspìnosti a popularity tìlesa
jsou ádosti o jeho vystoupení pro domácí a zahranièní publikum, mnoství nahraných zvukových nosièù a èetné poøady v Èeském rozhlase a v Èeské televizi.
Velké úspìchy sklízí na území Rakouska
a Nìmecka. Své taneèní a hudební umìní

velmi spokojený a u teï se
chystá na dalí významnou akci
- 6. èervence se bude slavit kulaté výroèí upálení Mistra Jana
Husa.
Oldøich Horek pùsobí v chotovinské farnosti od loòského
února, na starosti má jetì Chýnov a Milevsko. Je to nároèné
na dojídìní a trápí ho také stav

kostela. Proto se snaí ádat
úøady o pomoc a hledá monosti dotací. Tìí ho ale spolupráce
se zdejími vìøícími, sbor Církve èeskoslovenské husitské má
bohoslubu kadou nedìli, bìnì se schází kolem 20 lidí,
o svátcích ale bývá v kostele
plno.
DM

nám pøedvede sobìslavský spolek lidových tancù Chasamladá.
Veèerní zábavu zajistí kapela Eden. Èeká nás slavnostní otevøení
domu s peèovatelskými byty. Pro dìti budou na høiti pøipraveny soutìe za sladké odmìny, skákací hrad, elektrické kolobìky
a segweye, pro dospìlé prohlídka autosalonu v okolí kostela,
a pro vechny zvìdavé a koupìchtivé ji tradièní jarmark, kde
mùete prohlíet, nakupovat a èerpat inspiraci. Otevøena pro
veøejnost bude opìt kuelna  vstup zdarma. V podveèerních
hodinách probìhne v kostele kytarový koncert p. Vrtiky a pøátel. Jetì pøed zahájením koncertu budou slosovány vstupenky. Pøipraveno je bohaté obèerstvení.
Prosíme zájemce o úèast na jarmarku, aby se pøihlásili na OÚ
nebo v Obecní knihovnì Chotoviny.
Za OÚ . Petrásková
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Cíl? Chci dostat Chotoviny zpátky do vyích soutìí!

Chotovinské áèko má v týmu nového èlena. S fotbalem zaèínal v Praze, proel dorostenecké roèníky
FC MAS Táborska a teï se vrátil
domù do Chotovin. Skvìlá fyzická
i technická vybavenost, to byly hlavní dùvody, proè dostal Jan Turek pozvánku do áèka. A neodmítl.
l S fotbalem jsi zaèínal v rodné
Praze, jaké byly tvé první fotbalové kroky?
Jako malého kluka mì fotbal moc
bavil. Rodièe mne proto pøihlásili
do týmu z naí èásti, Zbraslavi. Strávil jsem tam tøi roky. Dokonce si pamatuji, e svùj první zápas jsem vidìl z pozice brankáøe. Celkovì jsem
patøil mezi horí hráèe. Dál mì posunuly Chotoviny, kam jsme se po
pár letech pøestìhovali.
l A posun to byl velký, dokonce
jsi pak jako jeden z nejlepích
Chotovákù hrál za Táborsko. Kdy

to hodnotí zpìtnì, je v tom velký
rozdíl?
Hlavní rozdíl je ten, e v Táborsku
jsem hrál jen s a proti svým vrstevníkùm, take jsem mohl snadnìji
vyuívat hru tìlem. Ale teï, kdy hraji
proti devadesáti a více kilovým chlapùm, nemám anci uplatnit svou sílu.
Pokouím se to tedy nahrazovat svou
ikovností, a to vìtinou nedopadá
moc dobøe. Dalí rozdíl je urèitì
v rychlosti a pøipravenosti. V Táborsku jsme trénovali ètyøikrát týdnì, to
se teï se souèastným stavem OP
v Chotovinách nedá srovnat.
l Po návratu zpìt do Chotovin jsi
dostal pozvánku do A  týmu. Jak
tohle vnímá?
Trenér ve mnì asi vidìl mladou posilu, tak mi nabídnul hrát za áèko. Já
jsem za to rád, protoe mùu klukùm pomoct a zároveò si u zvykám
na lepí, muský fotbal.

l Odehrál u jsi pár zápasù za
mue? Jak hodnotí sebe i zbytek
týmu?
Hraje se mi dobøe, pravý obránce
sice není mùj post, ale z televizních
zápasù mám nastudovanou hru.
Krajní obránci hodnì podporují
útok, tak to zkouím také a myslím,
e se mi daøí. Dokonce, na rozdíl od
zápasù v dorostu, se i vracím zpìt
na svou pozici. A spoluhráèi jsou
dobøí kluci, kteøí si na nic nehrají,
umìjí podpoøit, napravit chybu druhého. To nedokáí ani vichni v Táborsku.
l Na jaký okamik kariéry rád
vzpomíná?
Rozhodnì na dobu, kdy jsem byl ve
starích ácích. Vysnìná sezona,
ovládli jsme I. A tøídu a postoupili
do krajského pøeboru. Asi nikdy na
to nezapomenu. Potom samozøejmì rád vzpomínám na zápasy v Tá-

borsku, hlavnì na ty, kdy jsem hrál
v základní sestavì a daøilo se nám.
l A na závìr, jaké jsou tvé fotbalové cíle?
Pokusím se být tak dobrý, abych byl
pro zdejí fotbal platným hráèem.
Mùj cíl je dostat Chotoviny zpátky
do vyích soutìí, nejlépe do krajského pøeboru a byl bych rád, kdyby
to byl cíl i ostatních mladých fotbalistù z Chotovin.

Okresní pøebor se blíí do konce, ance muù na postup u je jen teoretická!
Muský výbìr fotbalistù Chotovin
vjel do posledního úseku sezony.
Pøed zaèátkem soutìe avizoval trenér Køíka, e hlavním cílem bude
postup. V souèasné dobì se Chotoviny pohybují na bednì. Skvìlé
tøetí místo, ale nanetìstí, postupují
pouze dva týmy. Strategie je tedy jasná: vyhrát zbývající poslední zápas
s Meteorem Tábor B, spoléhat na
zaváhání Lomu anebo vìøit, e první

tým soutìe, Bøeznice, odmítne postup do vyí soutìe.
Pøitom celkovì se mui výraznì
zvedli. Tréninkù se zaèíná zúèastòovat více a více hráèù, hra vypadá pohlednìji, výsledkovì jsou zápasy
skvìlé. V I. B tøídì by se Chotoviny
rozhodnì neztratily. V posledních
tøech zápasech se týmu daøilo. Chotoviny si do tabulky pøipsaly 6 bodù.
Jasný zápas v Boejovicích 1:4, do-

mácí rekordní výhra 7:0 s Øepèí/Opaøany B, ALE! Rozhodující zápas
jara s Lomem nevyel. Chotoviny
vedly celý zápas 2:1 a vypadalo to
na výhru. Lom se probral a na konci zápasu a dvìma astnými góly
v závìru otoèil vývoj utkání. Chotovinám tedy asi sebral postup.
Stát se ale mùe cokoliv, uvidíme,
co nám pøinese poslední kolo. Soupeøem bude Meteor Tábor B, který

se na Chotoviny dotahuje. Na podzim doma zvítìzil Meteor, tak snad
Chotoviny v nedìli 7. èervna vechno vrátí i s úroky. Pøijïte fandit, tøeba se bude slavit!

Dorostu vítìznou sérii zatím pøeruila pouze Bechynì
Dorost se v kvìtnu znovu potýkal
s nedostatkem hráèù a i pøesto dokázal udret své výkony. V dohrávce
odloeného kola z dùvodu velké
marodky èekal dorostence nevyzpytatelný tým, který na domácí pùdì
dokáe být velmi silný. Navíc se zápas dohrával ve støedu, a tak tým
Veselí B mohl vyuít nìkolik svých
hráèù z A týmu. To bylo vidìt hned
od prvních minut, domácí Veselí
mìlo v útoku rychlé hráèe a právì ti
dìlali obranì Chotovin nemalé problémy. Chotovinská obrana ale podrela tým a mnoho ancí zlikvidovala. To dodalo naim dorostencùm
sebevìdomí a zápas se vyrovnal.
V prvním poloèase se skóre zastavilo na stavu 2:2. Ve druhém poloèase mìlo více ze hry Veselí, to ale
nedokázalo svoji pøevahu vyuít. Zato
Chotoviny dokázaly vyuít ve, co
jim bylo nabídnuto. Tým vsadil na

brejky, dlouhé nakopávané míèe za
obranu a vylo to! Koneèné skóre
4:2 mluví za ve.
Veselí n./L. B  Chotoviny 2:4 (2:2)
A dorost hned o víkendu èekal dalí zápas! Tentokrát souboj o ètvrtou
pøíèku s Kunakem. Tento zápas byl
velmi ovlivnìn nedostatkem hráèù
Kunaku, a tak si chotovintí svìøenci trenéra Èestmíra Køíky odehráli pohodový zápas, ve kterém se
hernì dost pøizpùsobili soupeøi. Hattrickem se v tomto zápase blýskl útoèník Kollárik, k nìmu se pøidali Turek, Blovský a dokonce i brankáø
Carva, který skóroval z penalty.
Chotoviny  Kunak 6:1 (3:0)
A pøiel zápas, který se doopravdy
vymykal normálu. Do Bernartic se
vydalo osm stateèných. Ano, doopravdy ètete správnì. V Bernarticích
nastoupilo k utkání pøesnì 7+1 hráèù. Kdekdo by takový zápas vzdal

áci bohuel krajský pøebor neudrí
Chotovintí starí áci jsou po 23 odehraných kolech na chvostu tabulky a záchrana v nejvyí krajské soutìi je ji nemoná. V jarní èásti
sezóny se ákùm nepodaøilo nasbírat potøebné body, navíc jim chybìlo
i tìstí v zápasech, které prohráli o pouhý gól. Jde napøíklad o zápasy
s týmy Prachatic, SKP ÈB èi Milevska. Nutno dodat, e kvalita této soutìe je na vysoké úrovni, a tak se áci nemají za co stydìt. V jarní èásti se
nejvíce støelecky daøilo Cetlovskému a erpánovi.

pøedem, protoe pøedstava úspìchu
v takovém poètu je spíe jako ze scifi filmu. A pøesto se to podaøilo!
Bernartice s nìkolika dalími hráèi
na støídaèce nedokázaly vyzrát na dùkladnou obranu osmi stateèných
z Chotovin. A co víc, nai dorostenci mìli velkou anci na vítìzství, kdy
jetì pár minut pøed koncem úmorných devadesáti minut, ve kterých
lo jen a jen o bránìní, vedli 2:1!
koda, e chvíli pøed hvizdem rozhodèího dorostenci inkasovali vyrovnávací gól. Remíza v takovém
poètu je ale víc ne dobrá, kdy navíc Chotovintí dokázali vyhrát i nadstavbovou èást zápasu - penalty.
Bernartice  Chotoviny 2:2 (1:1)
pokutové kopy 2:4
V dalím víkendu se nedaøilo. Zápasy s Bechyní nikdy nepatøí k tìm
opatrným. Bechynì je svojí velmi
tvrdou hrou známá, vdy i v podzimním zápase lo na horké pùdì
Bechynì o zdraví. Tentokrát se hosté seli ve velmi dobrém sloení. Nai
dorostenci ale prvních dvacet minut
zápasu dominovali na høiti, bohuel nìkolik velmi slibných akcí nedokázali dotlaèit a za záda bechyòského brankáøe, a tak udeøili hosté.
Bechyni chyba domácího brankáøe
Carvy velmi nakopla a bìhem chvíle

vstøelila rychlé tøi góly. Tomu Chotoviny tìko vzdorovaly, i kdy si ve
druhém poloèase vytvoøily dost pøíleitostí.
Chotoviny  Bechynì 0:3 (0:3)
Pøedposlední zápas sezóny sehrál
dorost na høiti nepøíli silné Nové
Bystøice. Ta se ale na Chotoviny posílila a bylo to vidìt. Dorostencùm
znovu chybìl jeden hráè do plného
poètu a to bylo v nìkterých èástech
zápasu znát. Z pìkného gólu pøímo
z rohu se radoval Sedláèek, Bystøice
pak ale zabrala a dokázala srovnat.
Poté se stav pøeléval, nejdøíve se
Chotoviny znovu ujaly vedení, které
ale po pár minutách ztratily a rázem
prohrávaly 2:3. Jak u ale dobøe
víme, i malý poèet hráèù dorostence
nezastaví, a tak se dokázali vyhecovat k závìreènému tlaku a otoèení
skóre zápasu!
N. Bystøice  Chotoviny 3:4 (1:1)
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

