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ZDARMA

Chotovinské slavnosti 2015

Poèasí nám pøálo! Sluníèka bylo
nadmíru a bájeèné hudby, jídla, pití
a zábavy dost. Takové byly letoní
Chotovinské slavnosti, které pøilákaly více jak 500 návtìvníkù.
Hlavním bodem programu bylo
otevøení peèovatelských bytù v ulici
Støíbrná alej. Ètyøi pìkné velké byty
jsou pøipraveny pøijmout své první
obyvatele a prohlédnout si je se
zájmem pøilo kolem 150 naich obèanù. Slavnostního otevøení se ujal
starosta naí obce pan Zdenìk Turek spoleènì se senátorem panem

Z obsahu
listù

Pavlem Eybertem. Dále byli úèastni
starosta Mladé Voice pan Jaroslav
Vìtrovský, zástupce stavební firmy
pan Radek Bouka a èlenové rady
naí obce pánové Jan Jordák - místostarosta, Josef Hrstka, Jaroslav
Nìmec a Josef Pecháè.
Na høiti pak celé odpoledne
k tanci a poslechu vyhrávala Budvarka, kterou na krátkou chvíli svým
vstupem pøeruila sobìslavská Chasamladá písnìmi a tanci. Se zájmem
pøítomní sledovali rovnì vystoupení
mladých svìøencù místního oddílu
karatistù. Pro dìti byly pøipraveny
soutìe za sladké odmìny, skákací
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hrad a elektrické kolobìky. Pro
dospìlé pak segweye. Pro veøejnost
byla otevøena kuelna a vichni si
mohli zakoulet zdarma. V okolí kostela jsme si mohli prohlédnout nová
auta znaèky koda. Vpodveèer se
v kostele sv. Petra a Pavla konal moc
pìkný kytarový a houslový koncert
pánù Vojtìcha Vrtiky a Jiøího
Kubeèka.
Veèerní produkce kapely Eden
zavrila slavnosti a i pøesto, e se
pøihnala po pùlnoci bouøka, hudbu
jsme si uili a bez ohledu na dé si
pìknì zatanèili.

Za OÚ . Petrásková
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OHL S INFORMACE PRO OBÈANY
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:
â V termínu 12. 8.  11. 9. 2015
probíhá nepøetritá výluka v úseku
Chotoviny  Støezimíø.
Ve výluce bude pøevedena elezniè-

ní doprava na novou budovanou tra
Chotoviny  Sudomìøice u Tábora.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
9/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â eleznièní zastávka Sudomìøice
 budování podchodu
 budování nástupitì u koleje è. 1
a montá zastøeení nástupitì
 dokonèení reléového domku
 výstavba protihlukové stìny
 budování opìrné zdi  osazení svodidel a zábradlí
 práce na eleznièním spodku
a svrku
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na pøeloce komunikace I/3
 práce na eleznièním spodku
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OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ZÁØÍ 2015
a svrku v nové trase eleznièního
tìlesa  odtìení záøezu, budování
odvodnìní a pøíkopù, úpravy svahù,
síování svahù

 montá koleje è. 1 a 2
 mostní estakáda  nátìry ocelové
konstrukce
 demolice silnièního mostu v km

Pohled na bývalou eleznièní tra
(bez kolejí) z mostu u rybníku ílaò

Foto D. Pìkný
91,000 pøes starou tra a budování nové
místní komunikace pøes zruený most  po
dobu prací bude místo neprùjezdné
 mostní estakáda  terénní úpravy a montá zábradlí
 výstavba nového silnièního mostu  odvodnìní, dokonèení asfaltového krytu a osazení svodidel
 zruení eleznièního mostu v km 93,258
a v km 91,569
 výstavba protihlukové stìny
 dokonèení repéového domku
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 10/2015.
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

Zmìny v platbách
odpadních vod
(stoèné)
Se zmìnou zákona o vodovodech a kanalizacích jsme nuceni upravit platby za odpadní
vody a to tak, e plátci stoèného, kteøí jsou trvale hláeni nebo
vlastní nemovitost s pøipojením
pouze na obecní vodovod, budou od letoního záøí platit stoèné podle odebraného mnoství
vody z obecního vodovodu. Z tohoto dùvodu potøebujeme zjistit, jak je která nemovitost pøipojena. Proto budeme k fakturám za odebranou vodu pøikládat èestné prohláení, které je
nutno vyplnit a co nejdøíve vrátit zpìt na obecní úøad. Pauální platba stoèného zùstane od
roku 2016 pouze v tìch nemovitostech, které jsou pøipojeny
na vlastní studnu nebo vrt.
H. Heømánková
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❖ Na návsi v Sedleèku a v Chotovinách byly opraveny

STØÍPKY Z OBCE

køíky.

❖ V èervenci byla dokonèena výstavba domu se ètyømi ❖ V Sedleèku byli pracovníky T - Servisu nainstalovány
peèovatelskými byty. Kolaudace probìhne 7. záøí 2015.

uzamykatelné kryty na studny.

❖ V èervenci byly také ukonèeny práce na instalaci ply- ❖ V èervenci a srpnu dolo k výmìnì starých svìtelných

zdrojù veøejného osvìtlení v místních èástech Rzavá, Liderovice a Polánka za úspornìjí osvìtlení typu LED. Na
projekt pøispìl Jihoèeský kraj.
❖ Úprava veøejného osvìtlení probìhla i v Beranovì Lhotì a Vráné.
❖ RO odsouhlasila uzavøení komunikace vedoucí kopcem
ourák. Dùvodem je bezohlednost øidièù a snaha zajistit bezpeènost chodcù.
❖ Jednání za úèelem získání pozemkù pro autobusovou
toènu pod nádraím stále probíhají.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na nákup nosièe kontejnerù
za traktor a esti kontejnerù se stala firma Gregor a syn.
❖ Do konce øíjna bude opravena zbývající èást komunikace z Brouèkovy Lhoty na Polánku, prostor mezi øadovými
domy v ulici Zahradní a drobná oprava probìhne i u bytovek ve støedu obce.

nového topení v budovì obecního úøadu.

❖ O letoních prázdninách se v naí kole hodnì investo-

valo do oprav. Byla zrekonstruována jedna kmenová
uèebna pro áky 1. stupnì, opravena byla kamenná zeï
v areálu koly a v srpnu byla dokonèena rekonstrukce
èásti zázemí M.

❖ RO neschválila umístìní dìtských herních prvkù v are-

álu farské zahrady. Dùvodem je skuteènost vysokých
poøizovacích a provozních nákladù, ale také to, e v letoním roce ji bylo rozíøeno o herní prvky dìtské høitì
ve støedu obce.
❖ RO neschválila výstavbu inenýrských sítí v lokalitì Kùskovec z prostøedkù obce Chotoviny. Obec nevlastní v této
lokalitì ádné pozemky.
Mgr. Zdenìk Turek

Výmìna
obèanských
prùkazù
Letos konèí desetileté
období od poslední hromadné výmìny obèanských
prùkazù. A protoe u bìí druhá polovina roku, je
potøeba nenechávat výmìnu tohoto dokladu na poslední chvíli.
Obèanský prùkaz si lze vymìnit pouze osobnì. Bìhem procesu vydávání se pøímo na místì poøizuje
fotografie, kterou poøídí pracovník úøadu pomocí
kamery.
Obecnì je doporuèováno, aby si lidé o nový obèanský prùkaz poádali 30  60 dnù pøed koncem platnosti. S ohledem na mimoøádnou situaci související
s výmìnou obèanských prùkazù, kterým konèí platnost v letoním roce, je moné poádat o bezplatnou
výmìnu kdykoli, tedy i døíve, ne ve lhùtì 60 dnù
pøed koncem platnosti.
Obèanské prùkazy vydávají vechny obecní úøady
s rozíøenou pùsobností, v hlavním mìstì Praze pak
úøady èástí Prahy 1 a 22. O výmìnu obèanského
prùkazu tedy mùete poádat kdekoli v republice.
Pro obec Chotoviny je kontaktním místem Mìstský
úøad Tábor, Husovo nám 2938
(Tabaèka, 1. patro - s výtahem).
Marie Knotková

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových
Územní pracovitì Èeské Budìjovice, odbor Odlouèené pracovitì Tábor
Roháèova 2614, 390 02 Tábor

§
V Ý Z VA

Podle § 65 odst. 3 zákona è. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkùm
nemovitostí a dalím oprávnìným, kteøí nejsou oznaèeni v katastru nemovitostí dostateènì urèitì.
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3
zákona è. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a dalí oprávnìné osoby, kteøí nejsou oznaèeni v katastru nemovitostí dostateènì urèitì,
jak vyaduje katastrální zákon, aby se pøihlásili ke svému vlastnictví uvedené
nemovitosti u místnì pøísluného pracovitì Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jich se tato výzva týká, je zveøejnìn na webových stránkách Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových www.uzsvm.cz
v sekci Nabídka majetku, v èásti Nedostateènì urèitì identifikovaní vlastníci.
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových tímto upozoròuje na skuteènost, e pokud se vlastník nemovité vìci nepøihlásí ve lhùtì stanovené
v § 1050, odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023,
má se za to, e ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona
pøipadne oputìná nemovitá vìc do vlastnictví státu.
Kontaktní osoba za odbor Odlouèené pracovitì Tábor:
ing. Pavlína Kroneislová, tel.: 381 416 116,
Mgr. Jana umberová
e-mail: pavlina.kroneislova@uzsvm.cz
øeditelka odboru OP Tábor
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Elektronovela zákona o odpadech ulehèí ivot spotøebitelùm
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí
v Èeské republice do praxe nové
poadavky evropské smìrnice,
zaèala platit od 1. øíjna 2014.
Nìkterá její ustanovení nabyla
úèinnosti ihned, jiná bìhem
roku 2015. Poslední zmìny
vstoupí v platnost a v roce
2018.
Novela vychází ze Smìrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních, která mimo jiné naøizuje
èlenským státùm, aby - na základì uplatnìní zásady rozíøe-

né odpovìdnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovnì sbìru vypoèítané z prùmìrného mnoství elektrozaøízení
uvedených na trh za pøedcházející tøi roky. V roce 2016 to má
být 40 %, v roce 2021 u 65 %.
Pro splnìní tohoto cíle plánuje Ministerstvo ivotního prostøedí, prostøednictvím návrhu
Plánu odpadového hospodáøství ÈR pro roky 2015-2024,
meziroènì navyovat zpìtný
odbìr a oddìlený sbìr o 5 %.
Stávající úroveò sbìru se pohybuje na úrovni 30 %.

Nové povinnosti

V novele je s platností od
1. 10. 2014 uzákonìna napøíklad povinnost prodejcù elektra s prodejní plochou vìtí ne

400 m2 zdarma odebírat a pøedávat k recyklaci vechny malé
spotøebièe bez nutnosti zakoupit nové zboí.
Nikdo jiný ne zpracovatel,
prodejce nebo provozovatel
sbìrného dvora èi jiného místa
zpìtného odbìru, u také nesmí
pøijímat elektrozaøízení a elektroodpady. Výkupny kovù, ale
i sbìrné dvory, pokud nemají
smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto vìci odmítnout. S tím souvisí také ta èást
novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozaøízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, vyuívat nebo odstraòovat.
I pøi prodeji elektra pøes internet je nyní povinné informovat
o zpùsobu zajitìní jeho zpìtného odbìru, sbìrná místa musejí
být povinnì zøízena ve vech
obcích a mìstských èástech
s více ne 2000 obyvateli.
Dalí ustanovení elektronovely se týkají nových povinností
výrobcù a jimi zøízených kolektivních systémù. Od 1. ledna
2015 musejí napøíklad vést evidenci toku zpìtnì odebraných
spotøebièù z míst zpìtného odbìru a po zpracovatele.
S platností od 1. èervna roku
2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpìtného odbìru
za úèelem sdílení informací pro
spotøebitele o monosti odevzdat elektrozaøízení. Údaje do
nìj budou poskytovat prostøednictvím dálkového pøístupu
vichni výrobci a provozovatelé
míst zpìtného odbìru. Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro obèany, pokud
budou hledat, kde mají odevzdat
své spotøebièe a nemusejí informace vyhledávat na webových
stránkách jednotlivých systémù
(www.mzp.cz).
Novela mìní také rozdìlení
jednotlivých druhù spotøebièù
do skupin. Ze stávajících 10 se
stane pouze est. Zmìna ale
vstoupí v platnost a k 15. 8.
2018 a bude mít dopady pøedevím na výrobce a zpracovatele.

H. Heømánková
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VÙNÌ BRAMBOROVÉ NATÌ

Na vesnici, takhle koncem
záøí po svátku Václava, nìkdy
i o nìkolik týdnù døíve èi pozdìji, jak pøíroda pøála a vyhovovalo poèasí, zaèínalo slavné období  doba skliznì brambor.
Pro dospìlé to byl èas tìké
a namáhavé práce, ale pro dìti
dlouho oèekávané období her
a radovánek. Polní cesty lemované poli i políèky, kde pùda po
ních u odpoèívala pod strniaty, oily povozy s lidmi.
Vlastnì se tak stalo ze dne
na den, za jedinou noc. To kdy
zkuený hospodáø den pøedtím
pøehlédl bystrým okem bramborová pole a jejich polosuchou
na. Tu a tam ji odtrhl a vytáhl
trs, a se vyvalily brambory. Sehnul se k nim, odhadl, propoèítal jejich mnoství a nejvìtí
brambor potìkal na dlani. Nakonec kývl hlavou a spokojenì
prohlásil, e nastal jejich èas, ale
také období opravdového podzimu.
A proto na druhý den vichni spìchali na pole, aby ze zemì
 ivitelky  vybírali prostý a pøece tak drahocenný dar pøírody,
aby v chalupách byl dostatek
brambor, vaøených na loupaèku, bramborové polévky se záprakou, nebo dokonce pøílohy
k nìèemu lepímu.
Vybírání brambor byla tìká
práce. Zejména kdy zaprelo
a lidé se museli brodit v blátì.
Pro dìti to ale byl èas radostných záitkù a sotva vozy a lidé
vytáhli do polí, na návsi zaznìl
vøískavý povel: Kluci, jdeme

dìlat ohníèky!. Netrvalo dlouho a na návsi se sebìhli vichni
kluci a dìvèata co jich v obci
bylo a pak spoleènì táhli za dospìlými  na pole. Sotva oráè
vyoral první brázdu a z hlíny vykoukly první brambory, dìti se
jako stádo nenasytných kobylek rozebìhly sbírat bramborovou na. Je zbyteèné dodávat,
e pøitom nejednomu sbìraèi
zmizel v kapse jeho kalhot kýený brambor. Nesmìl ho vak vidìt nìkterý dospìlák, to by
byl malér a na pùdu.
Netrvalo dlouho, a z rychle
navrené kupky bramborové
natì vylehl plamínek a k nebi
zaèal stoupat dým. Staèilo, aby
se jeden z pøítomných klukù rozebìhl a pøeskoèil lehající plameny  a u skákali dalí. V té
chvíli nikdo nechtìl zùstat pozadu, tøebae oheò nejednomu
z nich olízl kalhoty nebo oehl kousek vlasù. Nikdo se nechtìl nechat zahanbit a dlouhou
dobu být pro posmìch svých
kamarádù. Hrálo se i na slepou
bábu. Nìkteøí kluci byli tací frajeøi, e vzali do úst doutnající na
a zkoueli kouøit. Takový pokus
vìtinou konèil nedobøe.
Veèer se z vhodných syrových brambor vyøezávali rùzní
panáèci  co na tom, e vìtinou nebyly podobné svìtu. Nejvìtí brambory se vydlabávaly.
Proøízl se otvor pro oèi i ústa
a dovnitø se nasypal havý popel. Maska do era svítila straidelnì k nemalé potìe pánù
klukù.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Vìra Borkovcová, Chotoviny
Hana Hrstková, Èervené Záhoøí
65 let Klára Sochùrková, Chotoviny
Milou Vácha, Øevnov
70 let Karel Podvalský, Chotoviny
Miloslava Bednáøová, Chotoviny
75 let Bohumil Holeèek, Èervené Záhoøí
Frantiek Nowak, Èervené Záhoøí
85 let Jaroslav vec, Èervené Záhoøí
Jaromír Kubìna, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Sváteèní chvílí bylo peèení brambor. To kluci zatlaèili pod ohníèek pár neomytých brambor a ve
havém popelu je upekli.
Pak pøila dalí procedura: horký brambor se pøehazoval z ruky do ruky,
aby trochu vychladl. Kdy
brambor trochu zchladl,
promìnil se v nevídanou
pochoutku. Co na tom, e
dìti po takovém hodování mìly zèernalé tváøe,
pinavá ústa a oèi uslzené od popela?
Neni pøíli známo, e
brambory dlouho zùstávaly pouze velice vzácnou
rostlinou, pìstovanou
v lechtických, kláterních a nìkde dokonce i mìanských
okrasných zahradách. U nás se
o jejich rychlé rozíøení zaslouila krutá zkuenost z let 1771
 1772, kdy si straný hladomor vyádal desetitisíce lidských obìtí. Lidé ze zoufalství
jedli vechno, a tak staèilo, aby
jediný rolník ze vsi je okusil
a zákonitì poznal pravý stav vìci
a padly vechny pøedsudky.
Jetì dlouho se ale vyskytovali
mocní odpùrci brambor. Poukazovali nanevlastenecký pùvod
této plodiny, která útoèila na
staré, osvìdèené plodiny a jídla, málo vydatnou panskou pochoutku, která z polí vytlaèí obilí
a tak zpùsobí jetì vìtí hlad.

Je zajímavé, e jetì v roce 1674
horlil proti bramborám královéhradecký dìjepisec Frantiek
venda, ale to u jen byly drobné klacíèky házené pøes cestu
vítìznému taení brambor, které u nikdo nedovedl zastavit.
Ohníèky z bramborové natì
bývaly nádherným povyraením, kouzelnou klukovskou zábavou plnou fantastických
pøedstav a tajemných pøeludù.
U øadu let je nevídám. Je koda nevidìt tenhle dým, který se
táhl v modravých proucích
a pøivolával dávné vzpomínky.
Je jiná doba. Døinu pøi sklizni
brambor pøevzaly stroje a i dnení kluci jsou jiní.
Jaroslav Wimmer

Informace pro prvòáèky a jejich rodièe
Milí budoucí ètenáøi.
Jistì víte, e v naí obci
je pomìrnì velká a obsáhlá
knihovna. Mùete se stát
èlenem naí knihovny Vy
i Vae dìti, i kdy jetì neumí èíst.
Ve dùleité se doètete
na naich webových stránkách, kde najdete i otevírací
dobu knihovny.
Roèní poplatek pro jednotlivce je 50,- Kè na 12 mìsícù, pro rodinu 100,- Kè
na 12 mìsícù. Je lépe, kdy
se dìti pøijdou do knihovny
pøihlásit v doprovodu rodièù, kteøí rovnou podepíí
pøihláku a správnì doplní
údaje. Dìti èasto neznají
adresu bydlitì ani datum
narození. Pokud je datum narození zadáno patnì, nefunguje pak on-line
pøístup do ètenáøského konta a nemùete si prodluovat výpùjèky pøes
internet.
K dispozici je iroká nabídka knih pro zaèínající ètenáøe, encyklopedie
a èasopisy. Ètenáøi mohou v knihovnì pobýt a pøíjemnì strávit èas.
Na shledanou se tìí knihovnice tìpánka Petrásková.
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Akce v Azylovém domì FOD Tábor v Jeníèkovì Lhotì

V uplynulých mìsících se podaøilo díky ochotì lidí, nejen z kolektivu zamìstnancù azylového domu
v èele s vedoucí Pavlou Novákovou,
pøipravit pro jeho klienty nìkolik
zajímavých akcí. Protoe cílem tohoto zaøízení je navrátit sociálnì znevýhodnìné zpìt do spoleènosti, je
zámìrem èlánku seznámit veøejnost
s aktivitami AD.
Vítání léta a den otevøených dveøí
v Jeníèkovì Lhotì
V sobotu 13. èervna probìhl od
14 do 18 hodin bohatý program.
Celé odpoledne bylo stylizováno jako
osvìta sloená z historické èásti,
zdravovìdy a kulturního obohacení.
Diváci, pøevánì z AD, se mohli tìit
na ukázky historických zbraní a zbrojí na výstavce i v praxi od ST-Tábortí Kupci, lektorský program od
Mgr. Josefa Makoèe - Muzeum na
koleèkách - projekt Zpøístupnìní
tématu Jana Husa a jeho doby hravou formou a základy zdravovìdy
od Jana Èechtického. Po celý èas
byla k dispozici stanovitì s lukostøelbou, velkoploným puzzle, turnajovou disciplínou v házení kroukù, jako i základy v softbalu (za vybavení dìkujeme SK Hladoví Hroi
ze Sezimova Ústí). I pøes nepøízeò
poèasí se povedlo posedìt u ohnì.
Táborské Ztracenky zahrály èeské
písnièky táborových ohòù.
Projekt La Putyka - Inspirace dìtem
O est dní pozdìji, tedy 19. èervna, mìli klienti AD monost shlédnout pøedstavení souboru Cirk La
Putyka.
Jak se øíká, i cesta je cílem.
V rámci individuálního plánu AD se

snaí sociální pracovnice zaèleòovat klienty do spoleènosti, k èemu
mùou vyuít i spoleènou cestu hromadnou dopravou a zvýit tím faktor sociální interakce. Je pravdou,
e kadý takový výlet z Jeníèkovy
Lhoty zaèíná cestou do Tábora pøipomínající spíe bojovou hru ne
výlet. Je to vzhledem k dostupnosti
dopravních prostøedkù a infrastruktury, ale i ti nejmení u to berou
jako nezbytnou souèást, a ta je jen
malou cenou za záitky získané po
zbytek dne. Vdy jen návtìva hlavního mìsta je pro nìkteré prvním
dojmem praským. Následoval zlatý
høeb výpravy. Pøedstavení La Putyka, na které se sjely dìtské domovy
z celé republiky, je zamìøeno na dìti,
pro které následoval volný pohybovì zamìøený program. I pøesto, e
pøedstavení trvalo 80 minut, dìti
nevednì zaujalo a sklidilo u nich
veliký úspìch.
AD je neziskovou organizací,
a proto jsou pracovníci zaøízení
vdìèní za kadou pomoc. V tomto
pøípadì to byli sponzoøi zajiující
cestu - èlenové Mysliveckého spolku Kapalice - Radkov, zastoupení
Pavlem Plochou, a hlavní organizátoøi projektu Tomá Salava a principál Rosa Novák s finanèní øeditelkou projektu Martinou Suchou, táborskou rodaèkou.
Dìtský den církevní M v Táboøe
v Masarykovì domì
Kadý ètvrtek do AD zavítá pan
faráø Ondøej Sobìslavský z Církve
èeskobratrské evangelické. Díky jeho
pomoci a obìtavosti mìly dìti monost navtívit dìtský den. Pan faráø

je osobnì vyzvedl v Jeníèkovì Lhotì
a provedl je celým dnem se soutìemi a dobrým obìdem. K programu
patøila i bohosluba, jejího konce
se nìkteré dìti pro svou ivou povahu nedoèkaly, ale i s tím si organizátoøi akce hravì poradili a poskytli
dìtem prostory M.
Ekuminická bohosluba
na Kozím Hrádku
6. èervence jsme se zúèastnili
bohosluby k estistému výroèí upálení Mistra Jana Husa, kde na závìr
pan faráø Sobìslavský vyhlásil sbírku pro ná azylový dùm. Vybralo se
úctyhodných 9.143,- Kè.
Kiwanis klub Mladá Voice
Tento spolek, který celá léta podporoval ná azylový dùm, bohuel
ukonèil svou èinnost. Èlenové spolku se rozhodli, e 50.000,- Kè, které
zbyly v kase, vìnují pro provoz AD
Jeníèkova Lhota.
Konec léta u øeky Lunice
V sobotu 22. srpna jsme se roz-

jeli na makarní karneval do kempu
Lunièanka. Tématem makar bylo
peklo, proto celý kemp ovládla èertiska. Nìkteré dìti radìji zvolily veslování na pramici a vyuily krásného dìtského koutku, který je souèástí kempu. Organizátoøi rozdali
èást tomboly dìtem a pozvali nás
pøítí rok na prodlouený víkend. U
teï se moc tìíme.
ádná z tìchto akcí by se neobela bez podpory mnoha lidí, vìtinou z øad pøátel pracovnic AD, kteøí
nezitnì pomáhali se vemi akcemi.
Za kolektiv azylového domu vem
dìkuje Bc. Petra Lutovská:
Dìkuji Vám za energii a volný
èas strávený s námi. Byla jsem potìena Vaím zájmem, se kterým jste
se stali, tøeba na krátký èas, naimi
partnery, a je mi líto, e se Vám nemohu více odvdìèit. Snad Vám
úspìch akcí a úsmìvy na naich tváøích pøilily energii do il. Dìkuji.
Petra

chom vìdìli, kdo se stal vítìzem.
Návrat do muzea byl dle plánu
v 16 hodin. Ji jsme mìli nachystané medaile a dárky a zaèali jsme vyhodnocovat. Na prvním místì se
s poètem 33 bodù umístila posádka
Josef Pileèek a Irena Noièková
s vozidlem koda 100 z roku 1976,
na druhém místì s 31 body Zdenìk
Provazník, který se vydal do závodu
s motocyklem ÈZ 250 Sport z roku
1974 a tøetí místo získal se 30 body
Jan Èihák se svou posádkou v Ladì
2106.
Vichni ostatní úèastníci získali
pamìtní medaile, a to za ètvrté místo, kterou nám jako loni vyrobila

Romana Latovièková z RL Dekor.
Teï u jsme mìli vechno za sebou, jsme rádi e vichni dorazili
do cíle bez nehody a mohli jsme
posedìt a poslechnout si pìknou
hudbu skupiny Street Band.
Dìkujeme vem, kteøí se nemalou mìrou podíleli na organizaci
2. roèníku Chotovinských zatáèek
a také pøíchozím návtìvníkùm, kteøí vytvoøili skvìlou diváckou kulisu.
Budeme se tìit na dalí roèník
opìt první
srpnovou sobotu
v roce
2016!
Lenka Pecková

CHOTOVINSKÉ ZATÁÈKY

Je první srpnová sobota, dnes to
vypadá na krásný den, sluníèko se
zaèíná prodírat pøes mráèky a my se
chystáme na pøíjezd úèastníkù
2. roèníku jízdy veteránù Chotovinské zatáèky 2015.
Od 8.30 se zaèali registrovat první úèastníci. Ti, co pøijeli vèas, udìlali dobøe, protoe kolona vozidel
k Muzeu Janecký se ne a ne zastavit
a u registrace se fronta stále zvìtovala.
Plánovaný start vozidel do vyjíïky byl v 10 hodin, jeliko nás ale
pøekvapil velký zájem o nai jízdu
veteránù, museli jsme start o malinko protáhnout. Nakonec vystartovalo první vozidlo v 10.15 hodin. Jako
ji tradiènì to bylo modré Aero 30
pana Václava Janeckého z roku 1934,
které odstartovala motocyklová legenda Jan Pták. Dalí úèastníci ji
naskakovali do svých strojù a chystali se také na svùj start. Kolona byla
nekoneèná, pøes 150 posádek startovalo asi hodinu a ètvrt a tak vìøíme, e se bylo opravdu na co dívat,
a pøíchozí diváci tak zaili pìknou
podívanou.
Na trase nás èekalo nìkolik zastávek a dva prùjezdní body, kde

museli úèastníci odpovìdìt na bleskovou otázku. První zastávka byla
na rozhlednì Kováøka, kde jsme vystoupali do 13 m po 50 schodech.
Výhled do krajiny byl opravdu krásný.
Dále nae trasa pokraèovala na
námìstí ve Voticích, kde byla výstava vozidel a to zhruba jednu hodinu. Zahrála nám k tomu pro zpestøení místní kapela a promluvil pan
starosta Jan Slavík.
Pøed tøináctou hodinou opìt
úèastníci zaèali startovat své stroje
a hromadnì se odjídìlo na Monínec, kde jsme se vichni dobøe najedli a zkusili si také dva soutìní
úkoly - støelbu prakem na terè a hod
pneumatikou.
Soutìní úkoly byly hodnoceny
a tak jsme mìli i vítìze. Nejlepí byl
v hodu pneumatikou Jan Maleninský. Tento úkol mìl vítìzku i za eny,
a tou se stala Elika Dvorská. Ve støelbì prakem zvítìzil pan Vlastimil Samec.
Celou cestu a na Monínec mìli
úèastníci vyplòovat jízdní výkaz se
zábavnými otázkami. Na Monínci
jsme jízdní výkazy vybrali a jetì
v rychlosti jsme seèetli body, aby-
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Léto pomalu konèí a kuelkáøská sezóna 2015 / 2016 se rychle blíí
Na konci jarních soutìí vichni ji vyhlíejí závìr roèníku, nicménì po skonèení
mnoho nadencù jetì pokraèuje v øadì turnajích, které jsou výborným zpestøením
a odreagováním po nároèné sezónì. I letos se povedlo uhrát pìkné výsledky a umístìní. Na zaèátek to nejlepí. Spartak Pelhøimov, turnaj dvojic 2 x 120 hs. Pøi úèasti
nejlepích hráèù ligy i zahranièí pøekvapivé, ale zaslouilé 1. místo: Bartoò / Hein 598 + 571 kuelek. Gratulujeme! Nová Bystøice, 200 hs. tandemy: 15. místo Bystøický
/ Vacko 883, 19. Hein / Bartoò 876. Kamenice, dvojice 2 x 100 hs: 10. místo Hein /
Bartoò 474 + 458. Konstruktiva Praha:
15. místo Bartoò / Hein 887 + 852, 20. místo Hrstka / Vacko 926 + 783. Jak je vidìt,
hrát se dá i v létì, kadý má monost vyhledat, pøihlásit se a vyzkouet nové kuelny,
jen se musí chtít.
I letoní sezónu jsme zahájili otevøením
kuelny pro veøejnost v rámci Chotovinských slavností (viz fota). Zájem o prohlídku, prosté koulení i pokus o opravdovou
hru a obèerstvení byl tradiènì skuteènì obrovský. Snad si návtìvníci a tøeba noví
adepti naeho sportu najdou cestu také
bìhem roku. Do aktivního zapojení do oddílu a hraní jsou vem dveøe otevøeny.
Tradicí naeho oddílu se stal turnaj tøíèlenných drustev, Memoriál Václava Otradovce. Pátý roèník tohoto turnaje zaèínal
pro velký zájem ji ve ètvrtek 20. srpna
2015, dále se hrálo v pátek a pokraèovalo
celodenním maratónem v sobotu. V netradièní a velmi nároèné disciplínì na 120
hodù (2 x 10 plných + 50 doráky) se nako-

nec zúèastnilo 14 drustev z I., II. a III. ligy,
divize, KP, domácích a zahranièních hráèù.
První místo, po mnoha pokusech, koneènì
obsadilo a putovní pohár získalo drustvo
KK Lokomotivy Tábor ve sloení Mihál,
Smaík, Káek výkonem 1200 bodù. Na druhém místì TJ Slovan Kamenice, rodinné
trio Rychtaøíkù - 1161, a tøetí TJ Sokol Chýnov v sestavì Jiøí Dvoøák, Michaela Dvoøáková, Pavel Petrù - 1110 bodù.
V jednotlivcích letos zvítìzil David Káek z Loko Tábor výkonem 428, na druhém
místì skonèil obhájce loòského titulu kamenický Václav Rychtaøík - 416, tøetí potom Jarda Mihál z Loko Tábor - 411. Bohuel ji podruhé, ale pøesto krásné ètvrté místo obsadil Zbynìk Hein náhozem 404 kuelek.
Nejlepí enou, hráèkou turnaje, byla
chýnovská Alena Kovandová za 396 kuelek.
V kategorii mladý hráè/hráèka se výkonem 357 kuelek ukázala nadìjná Michaela
Dvoøáková, Sokol Chýnov.
Ohlasy hostujících drustev na krásný
turnaj v úvodu sezóny, prostøedí a hodnotné ceny jsou potìitelné a dávají nám sílu
pro dalí roèníky. Organizaènì nároèný, ale
zvládnutý víkend je vizitkou celého oddílu.
Dìkujeme Obecnímu úøadu Chotoviny
i sponzorùm VagnerPool Praha / Bazénové
pøísluenství, Jan Bartoò / HOLBA a Petr
Merxbauer za vìcné ceny a pomoc.
Tak tedy na úvod trocha statistiky z pøípravy a mùeme opravdu zaèít. Do letoního roèníku vedle drustev A - Divize Jih,
B - Krajský pøebor I., D - Okresní pøebor Tábor,

Cvièení dívek, en i muù 2015/ 2016
Letoní cvièení zahájíme v pondìlí 5. øíjna a ve støedu 7. øíjna
vdy v 19 hodin ve sportovní hale.
Tyto první hodiny cvièení budou zdarma.
V pondìlí bude rehabilitaèní cvièení s Jiøkou Kubecovou,
ve støedu bude pøedcvièovat Petra Voèadlová aerobik.
Cena dalích hodin cvièení 55, Kè pro èlenky oddílu SPV,
Cena permanentky 250, Kè pro èlenky SPV, ostatní 65, Kè.
ostatní 300, Kè (5 hodin).
Permanentky z minulého období zùstávají v platnosti do konce roku 2015.
Na cvièení si pøineste podloky, ruèník a dobrou náladu!

Iva Novotná

která se vrhnou do bojù
v nezmìnìných sloeních, jsme naim pøíznivcùm pøipravili dopolední
nedìlní perlièku v podobì nejvyí soutìe mladých hráèù, I. kuelkáøské ligy dorostu / I. KLD. Soutì je
rozdìlena do ètyø skupin, po základní èásti
postupuje vdy první polovina do finálové
nadstavby. Druhé dorostenecké drustvo
bude sbírat zkuenosti v okresním pøeboru. Pøídavkem bude úèast na turnajovém
Poháru mladých nadìjí a Poháru dorostu.
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.

Domácí utkání v mìsíci záøí a øíjnu:
Drustvo A  Divize JIH
11. 9. 2015 pátek 17:30
Chotoviny  TJ Slovan Jindøichùv Hradec
9. 10. 2015 pátek 17:30
Chotoviny - TJ Tøebíè B
Drustvo B  Krajský pøebor I
18. 9. 2015 pátek 17:30
Chotoviny  KK Èeský Krumlov
2. 10. 2015 pátek 17:30
Chotoviny  TJ Tatran Lomnice n/Lunicí
Dorost  I. KLD
13. 9. 2015 nedìle 10:00
Chotoviny  KK PSJ Jihlava B
M. Vacko
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Dorostenci pøepsali historii chotovinského fotbalu!
Nová sezóna se rozbìhla u dva týdny pøed koncem kolních prázdnin, a i díky prázdninám se
dorostenci do prvního zápasu neseli v úplné sestavì. To ovem nevadilo, jeliko v té základní
nechybìla jména opor i z øad Táborska. Dorost se
vydal do Chýnova jako favorit utkání a kdo u toho
nebyl, tak neuvìøí! Na gólové ance jednoznaènì
Chotovintí vyhráli, bohuel vak tyto ance nedokázali vyuít a z deseti tutovek nepromìnili ani
jedinou. Domácí Chýnov vytìil z minima maximum a ze vech svých ancí dokázal skórovat.
Navíc v prvním poloèase neudrel nervy na uzdì
Jan Turek, a tak za oplácení a následné strèení
do rozhodèího nejen dostal èervenou kartu, avak
také zákaz na 10 mìsícù. Proti tomuto trestu se
klub odvolá a snad uspìje.
Druhý poloèas v deseti odehráli dorostenci lépe
ne první. Jedna ance za druhou a neustále ádný gól. Bohuel to tak i zùstalo, v prvním zápase
podlehl dorost Chýnovu 0:3.

Chýnov  Chotoviny 3:0 (2:0)
Druhý zápas byl ji od první minuty jiný. Jednalo se o zápas proti nováèkovi soutìe - Plané nad
Lunicí, která se do Chotovin vydala pouze s deseti hráèi, a to se èásteènì projevilo. Poèet hráèù
Chotovin na tento zápas byl více ne dostaèující - 16. Fotbal se sice hraje v Chotovinách u
témìø sto let, takový pøídìl vak zdejí fanouci
nepamatují. Chotovintí od zaèátku kombinovali,
snaili se neustále hýbat a vytváøet ance. V prùmìru svìøenci trenéra Køíky dali jeden gól za
necelé tøi minuty! Poloèas skonèil na velmi vysokém skóre - 15:0. To u trochu napovídalo rodící

Vítìzná parta
se senzaci. Druhý poloèas skonèil jetì vyím
skóre, a tak se dorost mohl radovat z historické
výhry 32:0 a v jednom zápase dokázal nastøílet
témìø polovinu gólù z celé minulé sezóny! Gól

dal dokonce i náhradní brankáø Carva, ale i brankáø Novák, který si v konci zápasu kopl penaltu.
Takový zápas zaijete jednou za kariéru. A mi
bylo soupeøe líto, ale zase jsem naim rozjetým
klukùm nemohl øíct: pøestaòte hrát fotbal. Kluci
z Plané nestaèili fotbalovì ani fyzicky, ale zase na
druhou stranu musím øíct, e zápas dohráli se ctí
a nesníili se k ádné hrubé høe, jak to nìkdy
z frustrace bývá, øíká trenér Èestmír Køíka.
Góly: Kollárik 9, Pìkný 4, Pták 4, Mendel 3,
Kubále 3, D. Èech 2, T. Vácha 2, Trefil 2, O. Èech,
Carva, Novák
Chotoviny  Planá n. Lunicí 32:0 (15:0)

Mui mají za sebou první dva zápasy
sezóny, spokojení jsou jen z poloviny
Celé léto se tým muù pod vedením trenéra Èestmíra Køíky pøipravoval na novou sezónu okresního
pøeboru. Po solidním minulém roèníku se mui znovu chtìjí pokusit
o to nejcennìjí, postup! V létì u
nám nìkolik vítìzství v pøátelských
utkání nastínilo, e to rozhodnì nebude výkøik do prázdna. Zkuenìjí
hráèe doplnili v kádru mladí dorostenci a i ti se budou pokouet o obnovu slávy chotovinského fotbalu.
Chotovinské áèko u má za sebou v nové sezónì dva zápasy. Hned
na úvod bylo na programu derby
s Borotínem. Pøed zápasem se hodnì mluvilo o tom, jak soupeø výraznì posílil a chce dokonce ovládnout
celou soutì. Na chotovinském stadionu ale hned od zaèátku kralovali
domácí. V 8. minutì u Chotoviny
vedly 2:0, kdy se dvakrát trefil nejlepí hráè týmu Bondarev. Domácí
parta v klidu kontrolovala zápas
a hru. Ve druhé èásti zápasu jetì pøidal dva góly Èech a jeden J. Vrhel.
Chotoviny vypráskaly Borotín 5:0,
take na úvod velká spokojenost.

Ve druhém kole èekaly na chotovinské fotbalisty Tuèapy. Hrálo se na
høiti v Tuèapech v obrovském horku, co rozhodnì nepomohlo zkvalitnit zápas. Chotovintí zaèali patnì. Hned v úvodu zápasu zlikvidoval nìkolik ancí brankáø Jordák, ale
na tu z 11. minuty nestaèil, a tak Chotoviny dostaly po nedùrazu v obranì první gól. Musely tedy dotahovat. Natìstí zanedlouho vyrovnal
Bondarev svým tøetím gólem ve
dvou zápasech. Následovala smr
chotovinských ancí, Chotoviny zaèaly hrát a chtìly strhnout vedení na
svou stranu. Jene asi trochu zapomínaly na obranu, take jetì do
poloèasu dostaly gól a do aten ly
jako prohrávající tým. Po pøestávce
se hosté probrali, trenér Køíka zmìnil rozestavení, posty hráèù a ance
znovu pøicházely. Gól ale Chotovinám nebyl souzený, take si z Tuèap
vezly prohru 1:2.
Chotoviny teï èekají dva zápasy za
sebou doma, pøivítají nejdøíve Vlastiboø a pak Choustník. Pøijïte fandit!

Sestava: Jordák - Kromka - Frydrych, T. Vrhel, Dvoøák - Sedláèek,
Bondarev, J. Vrhel, O. Èech - Mendel, vehla. Støídali Kubela, D. Èech
a Plecitý.

Víte, e . . .
Kadeti z dùvodu velkého poètu
hráèù do letoní sezóny vstoupili
s dvìma týmy! Oba dva týmy hrají
stejnou soutì, k velkému derby
mezi celky Chotovin A a Chotovin B dojde 11. 10. od 15 hodin.

Rozlosování  záøí 2015
Okresní pøebor muù

3. kolo 5. 9. SO Chotoviny  Vlastiboø
4. kolo 12. 9. SO Chotoviny  Choustník
5. kolo 20. 9. NE Sobìslav B  Chotoviny
6. kolo 26. 9. SO Chotoviny  Koice
7. kolo 4. 10. NE Meteor Tábor B  Chotoviny
ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C
3. kolo 6. 9. NE Sepekov  Chotoviny/Táborsko
4. kolo 13. 9. NE Daèice  Chotoviny/Táborsko
5. kolo 20. 9. NE Chotoviny/Táborsko  Ml. Voice
6. kolo 27. 9. NE Sobìslav  Chotoviny/Táborsko
7. kolo 4. 10. NE Chotoviny/Táborsko  So Sez. Ústí
Okresní pøebor ákù
1. kolo 5. 9. SO Chotoviny  Vìtrovy
2. kolo 12. 9. SO Draice/Øepeè-Opaøany  Chotoviny
3. kolo 19. 9. SO Chotoviny  Èernovice/Táborsko
4. kolo 26. 9. SO Chotoviny  Veselí n. Lunicí
4. kolo 3. 10. SO Sokol Sez. Ústí  Chotoviny

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:30
10:00
14:00
14:00
10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

