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ZDARMA

Vánoèní dílna 2013

Uplynul dalí rok a k nám opìt
zavítal advent. Základní kola
a Mateøská kola Chotoviny ve
spolupráci se Sdruením pøátel
Z Chotoviny a Èeského zahrádkáøského svazu ZO Chotoviny
tradiènì uspoøádala v prostorách kulturního domu Vánoèní
dílnu. Seli jsme se ve ètvrtek
28. listopadu 2013 v 17 hodin
v naem kulturním domì. Po
krátké zahajovací øeèi pana øe-

ditele Petra Havlíka zazpíval nìkolik vánoèních písní kolní
sbor.
Tomu, abychom vichni spoleènì mohli zasednout ke stoleèkùm a zaèít tvoøit, pøedcházela nìkolikatýdenní pøíprava.
Pak si ale u jednadvaceti pracovních míst pøiel na své opravFoto J. Honza
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du kadý.Vyrábìli jsme vánoèní
ozdoby, adventní vìnce, svícny,
pøáníèka, svíèky, lucernièky, krabièky na dárky, drobné upomínkové pøedmìty, nechybìlo ani
tradièní vizovické peèivo a voòavé perníèky. O to, aby u stoleèkù nikdo nehladovìl ani neíznil, se postaraly dívky a nìkteøí chlapci z druhého stupnì

koly. Kluci z devátého roèníku
poctivì vybírali vstupné.
Dìkujeme vem za spolupráci. Bez maminek a babièek, které nám napekly, si ji Vánoèní
dílnu nedovedeme pøedstavit.
A kdo tedy pekl? To si mùete
pøeèíst na naich kolních webových stránkách v rubrice
havé zprávy.

A jak dílnu proívala Elika
Bervidová?
Ve ètvrtek 28. 11. 2013 se
uskuteènila jako kadým rokem
Vánoèní dílna. Organizaci mìla
na starost paní uèitelka Bìtíková. Dívky z druhého stupnì se
staraly o obsluhu a chlapci
z devátého roèníku kontrolovali vstup.
Na úvod pan øeditel pøivítal
vechny tvoøivé návtìvníky
a poté se uskuteènilo pìvecké
vystoupení v podání sboru se
sbormistryní paní uèitelkou
Honzovou. Potom nastalo tvoøení. Øeknu vám, to byla teda
síla! Vichni chodili od stolu ke
stolu a neuvìøitelnì se bavili.
Mohli si vytvoøit ozdobièky, rùzné vánoèní dekorace a také zdobit lahodné perníèky. Výtvory
byly opravdu úasné. Dìti si ve
nesly v koíkách, krabicích, rùzných takách a nikdo nepøestával vyrábìt. Takhle to bìelo
skoro dvì hodiny.
Také bych chtìla podìkovat
maminkám a paním uèitelkám za
skvìlou organizaci a nápaditost.
Myslím, e nejen dìti si dílnu
uily.
I. Bìtíková
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TØÍDÌNÍ TEXTILU

l Kam s módními výstøelky a laciným untem
z trnic?
Na stranì jedné zbìsilá posedlost po novém znaèkovém obleèení (ideálnì za co nejmíò penìz nebo
jetì lépe ve slevì èi z výprodeje). Na stranì druhé tuny a tuny nepotøebných hadrù, které konèí
na skládkách nebo ve spalovnách. To poezie konzumního stylu ivota, kterému je tak snadné propadnout (k velké radosti obchodníkù a èínských
trhovcù). Pravda. Textilní prùmysl je zdrojem
obivy nìkterých zbídaèených zemí. Ovem na
druhou stranu i zdrojem budoucího odpadu pro
zemì, které jetì zbídaèené nejsou. O vlivu na
ekosystém a potamo ivotní prostøedí ani nemluvì.
l Jak tøídit
Tøídìní (a následná recyklace) textilu má nìkolik
moností, z nich nìkteré tu byly jetì za dob
bolevického neøáda. Tehdy se starý textil vykupoval ve sbìrných surovinách. Dnes mùete starý
textil odevzdat do sbìrného dvora nebo do sbìrných kontejnerù.
SBÌRNÉ KONTEJNERY se od prosince 2007 zaèínají odvánì objevovat v okolí hyper, super
a podobných marketù ve velkých mìstech, v posledních letech se vak stále více umísují i do
meních mìst a vesnic. Tyto kontejnery jsou urèeny ke sbìru pouitého textilu, obuvi a doplòkù,
které jetì mohou najít vyuití.
POZOR! Tyto kontejnery neplní stejný úèel jako
napøíklad kontejnery na sklo nebo plast. Jsou
primárnì urèeny k vytøídìní jetì pouitelných
textilií, které jsou pak dále poskytovány rùzným
charitám nebo tzv. hrabárnám a second handùm. Obsah kontejnerù je po naplnìní ruènì tøídìn. To, co ji nelze vrátit do obìhu (tedy znovu
nosit), se recykluje.
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DO TÌCHTO KONTEJNERÙ PATØÍ vekeré obleèení, obuv, módní doplòky - zkrátka ve, co je
jetì moné nosit nebo pouívat. Nebo si s tím
aspoò hrát. PROSÍM vhazujte v igelitových takách èi jiných obalech.
l Co do kontejnerù na pouitý textil nacpe jen
opravdový trouba?
Netextilní materiály. Plesnivé, mokré èi od chemikálií zapinìné hadry. (Zaneøádìné textílie od
chemikálií, potravin, krve, apod. - takové, prosíme, odevzdávejte do sbìrného dvora.) Mìjte, prosím, na pamìti, e obleèení, které do kontejneru
vloíte, bude dál plnit svùj úèel.
l Co se s obsahem kontejneru stane?
Pøevánì se vae obleèení bude dál nosit. V lepím pøípadì. To znamená, e bude nìjakým zpùsobem pøedáno dalím organizacím, popøípadì
dál prodáno second handùm a jejich prostøednictvím pak jetì dál. Nepouitelné kusy obleèení
a dalích doplòkù budou pøedány k dalímu zpracování - likvidaci nebo recyklaci, ale o tom nìkdy
pøítì.
l Co je dobré vìdìt?
Pøedevím to, e vhodnìjí ne koneèná recyklace a likvidace textilu je jeho opìtovné noení.
Tedy princip REUSE - èili znovupouívání obleèení. Ten má význam pouze tehdy, pokud se tak
dìje v rámci jedné zemì. Ovem charita s obleèením dost èasto funguje na principu, kdy se sebrané zboí prodá do jiné zemì. Napøíklad se sebere v Anglii a prodá ve velkém v Èeské republice, kde se prostøednictvím second handù opìt
prodává. Aèkoli tak charita (v Anglii) splní svùj
úèel, pouité obleèení a potí co s ním, a se
donosí, se tak pøenáí do Èeské republiky. Jinými
slovy odpad se z obleèení stává v jiné zemi.
l Jaké jsou dalí monosti, kam odevzdat pouité obleèení?
Dalí moností, kam odevzdat pouitý, avak stále nositelný textil, jsou charitativní organizace,
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napø. Èeský èervený køí. Dalí charitativní organizace sbírají pouitý textil pouze pøíleitostnì.
Pouité obleèení je té moné prodat do SECOND
HANDÙ - tedy bazarù (pro ménì chápavé: obchodù s pouitým obleèením). Neèekejte za své módní
kousky velké sumy. Namísto zisku by vás mìl
potìit fakt, e se vae obleèení znovu pouije.
Second handy jsou v souèasnosti velmi populární pøedevím mezi maminami (dost èasto tam
koupíte i nenoené výstavní kousky). Ale i nejedna celebrita nebo dáma s vkusem v second handech nakupuje, protoe tu a tam zde seene kousek, na který u Spencera nebo v H&H prostì nenarazí. Mimo to je to ekologický zpùsob nákupu.
H. Heømánková
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STØÍPKY Z OBCE
❖ 5. prosince 2013 se uskuteèní 8. za-

sedání Zastupitelstva Jihoèeského
kraje. Na poøadu jednání bude i ádost Obce Chotoviny o vyhotovení
smlouvy o budoucí darovací smlouvì pozemkù, které se nacházejí pod
plánovanými chodníky ve støedu
obce. (Pozn.: ádost podána 25. 2.
2013, ostatní pozemky jsou majetkovì vyøeeny). Absence této smlouvy brání Obci Chotoviny podat ádost o stavební povolení. (Zatím má
obec právoplatné územní rozhodnutí
o umístìní stavby.)
Dalí pøekákou pro výstavbu nových chodníkù je i zatíení obce dopravou z výstavby eleznièního koridoru. Z tìchto dùvodù není reálné
zahájit stavbu chodníkù v roce 2014.
❖ Rada obce schválila návrh rozpoètu Obce Chotoviny na rok 2014.
K dispozici je na úøední desce (prodejna Jednoty v Chotovinách) a na
vebových stránkách obce.
❖ V souvislosti s èervnovými povodnìmi obdrela obec dotaci od Minis-
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terstva dopravy ÈR na opravu komunikace v Øevnovì od kamenného mostu k Franclovùm a na komunikaci od
Amerikánu smìrem k Moravèi. V Øevnovì je oprava provedena. Plánované odvodnìní komunikace bude doøeeno v pøítím roce. Na opravì komunikace v Moravèi se jetì v dobì psaní
støípkù pracovalo.
❖ Dle sdìlení Státního pozemkového
úøadu v Táboøe bude v pøítím roce obnovena úèelová komunikace z Liderovic do Radimovic u Tábora.
❖ Zhotovitel eleznièního koridoru firma OHL S pøedpokládá, e v úterý
10.12. 2013 ve 12.00 hodin dojde k obnovení provozu na komunikaci E55.
Bude tak zruena objízdná trasa vedoucí pøes nai obec.
❖ Mìstský úøad v Táboøe zahájil vodoprávní øízení ve vìci povolení stavby
biologického septiku pro plánované
peèovatelské byty.
❖ V Jeníèkovì Lhotì byla výraznì proøezána zeleò ve støedu obce a vybagrováno koryto potoka.
❖ V listopadu pokraèovali pracovníci
T-SERVISU ve výmìnách vodovodních

oupat a hydrantù, øeili také tøi havárie na obecním vodovodu.

❖ V Beranovì Lhotì byla opravena
deová kanalizace.

❖ Zasedání ZO Chotoviny se uskuteèní dne 12. 12. 2013 od 19.00 hodin
v budovì obecního úøadu.
❖ Od listopadu je k dispozici u sportovní haly v Chotovinách dalí stanovitì na tøídìný odpad. Novì zde
mùeme odkládat odìvy, obuv a textil !!!
❖ V listopadu byla opravena èást kanalizace v ulici Javorová.

Mgr. Zdenìk Turek

Tøíkrálová sbírka

Jako kadoroènì bude i v pøítím roce probíhat v Chotovinách Tøíkrálová sbírka, a to v sobotu 4. ledna 2014. Skupinky koledníkù
s dospìlými vedoucími budou obcházet jednotlivé domácnosti v dobì
od 13 do 16 hodin.
Dìkujeme za Vai podporu a spolupráci.

Za Farní charitu Tábor Mgr. Hana Vojtìchová

OHL S

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC PROSINEC 2013

Dlouhodobá omezení:
â Úplná uzavírka silnice 1/3 v dobì od 12. 10.
do 15. 12. 2013  pøekop silnice cca 500 m za
èerpací stanicí ROBIN OIL smìrem na Sudomìøice, objízdná trasa po dálnici D3 a po místních
komunikacích v trase Chotoviny  Sedleèko  Sudomìøice u Tábora.
â V období od 1. 11. 2013, 6:00 hod. do
31. 7. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køíení komunikace è. 84u
s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC
OØ Plzeò.
â Upozornìní na hluk pøi odstøelech u severního portálu tunelu v Sudomìøicích u Tábora
(2x dennì) a na nepøetritý 24 hodinový provoz.
Seznam èinností a informací za 12/2013 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:

â st. Sudomìøice u Tábora
 podchod Sudomìøice: práce na budování podchodu
â Tunel Sudomìøice
 jiní portál: zajitìní raby tunelu pod silnicí
I/3 z povrchu, zahájení stavby
 severní portál: zahájení raby
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nová trasa koleje: budování nového eleznièního tìlesa
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3)
pokraèuje betoná opìr
 mostní estakáda: pokraèování stavebních prací
na výstavbì pilíøù
â st. Chotoviny
 zemní práce  budování nového eleznièního
tìlesa
 budování nové technoligické budovy

â Úsek Èekanice  Chotoviny
 zemní práce: budování nového eleznièního
tìlesa
 propustky  dokonèovací práce, odládìní vtokové a výtokové èásti
â Èekanice
â Úsek Tábor  Èekanice
 úklid svrkového materiálu
 úprava tìrkového loe a stezek
 zemmní práce u koleje è. 1
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 1/2014.
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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NOVÉ KNIHY
Ana Novac - KRÁSNÉ DNY MÉHO
MLÁDÍ. Anì Novac se podaøilo nìco,
co si jen tìko dovedeme pøedstavit: jako ètrnáctiletá si v koncentraèním táboøe tajnì vedla deník. Mìsíce zapisovala za ostnatým drátem
vechno, co vidìla a co si myslela.
Její deník je okujícím dokumentem,
který popisuje hrùzy holocaustu
nefiltrovanì, pøímo a detailnì. Malá
idovská dívka boøí jedno velké tabu:
tvrdí, e se v táboøe èasto smála
a v jejím líèení lágrové kadodennosti nechybí èerný humor.
Jiøí Dìdeèek - SLIZSKÉ PÍSNÌ. První vydání legendární básnické sbírky z druhé poloviny 20. století, která - jak autor skromnì poznamenává - vznikala pøevánì z pøetlaku testosteronu. Jde o knihu s hvìzdièkou a vere v ní obsaené nejsou
vhodné pro dìti a mláde minimálnì do patnácti let!
Lorna Byrne - ANDÌLSKÉ POSELSTVÍ NADÌJE. Irská autorka Lorna
Byrne, která má od nejútlejího dìtství výjimeènou schopnost vidìt andìly a komunikovat s nimi, je èeským ètenáøùm dobøe známá. Nesmírnou popularitu si získala jak její
autobiografická kniha Andìlé v mých
vlasech, tak i volné pokraèování pod
názvem Schody do nebe. Ve svém
nejnovìjím tøetím díle Andìlské
poselství nadìje se autorka obrací
pøímo ke ètenáøùm s doporuèeními, jak mohou oslovit andìly s prosbou o pomoc.
John Green - HVÌZDY NÁM NEPØÁLY. Zajímavá a citlivá kníka
o estnáctileté Hazel, která trpí rakovinou a sblíí se s Augustem, jemu se podaøilo tuto nemoc pøekonat. Ti dva mladí lidé se výbornì
doplòují a navíc je spojuje originální pohled na ivot i na chorobu, která je postihla. Nejvtipnìjí smutný
pøíbìh je napsán s mimoøádným
smyslem pro humor a sarkasmus
a díky autorovu vyprávìèskému talentu vyznívá velmi pùsobivì.
Romana Beránková - HOLKY, HURÁ
TEXAS. Na ranèi Joea Woltera v Texasu je veselo. Osm èeských en sem
pøijelo na jezdecký kurz. Ranè se
otøásá smíchem. Joe bìhem dvou
týdnù zjiuje, e výuka party enských ze vzdálené zemì se zcela odlinou mentalitou není nic jednoduchého. Netradièní pohled na Ameriku a její kulturu, to ve najdete v této
nové knize.

A vy, páni muziganti

Romana Beránková - JÁØKU,
VOLE, TEXAS! Cesta na divoký západ za kovboji a vaqueros. est lidí
z Èeska cestuje ve vypùjèeném karavanu po Texasu. Cílem cesty je ranè
Joe Woltera nedaleko texaského Abilene, kde se má konat ètyødenní klinika práce s dobytkem.
Simona Monyová - DENÍK CITOVÉHO VYDÌRAÈE. Srbský spisovatel
Duan Radoviè øekl: Jsou mui
a mui. Nìkteøí dokáí udìlat tastnými mnoho en, a nìkterým se
s bídou povede udìlat netastnou
jen jedinou. Frantiek, hlavní hrdina knihy Deník citového vydìraèe,
se této teorii vymyká, a úspìnì nièí
ivot své (v poøadí ji ètvrté) manelky.
Simona Monyová - DVACET DEKA
LÁSKY. Zdá se, e vichni touíme
po hoøe lásky, ale jak èas bìí, mnohdy zjiujeme, e musíme vystaèit
s pouhými dvaceti deky ...
Halina Pawlowská - STRANÁ NÁDHERA. Dalí kniha povídek známé
spisovatelky, scenáristky a moderátorky vypráví o tom, e touha po lásce nesouvisí s vìkem. Poøád toti
platí, e láska je ze veho nejdùleitìjí, a e kdy se v muských oèích
náhodou objeví jiskra, je neodpustitelným høíchem ji zdusit!
Halina Pawlowská - JAK BÝT
ASTNÝ. Jak øíká sama autorka:
Jsou to jen lehké poznatky, vyslechnuté osudy a rady, které si dávají kamarádky, kamarádi, rodièe, dìti
a známí. Vechno, co si pøeètete, se
týká ivota.
Halina Pawlowská - HROI NEPLÁÈOU. Hroi nepláèou,tìm je vechno fuk, pod svou hroí kùí mají jenom tuk. Sbírka povídek a fejetonù
populární spisovatelky, scenáristky
a moderátorky. Halina Pawlowská
umí být svobodná (pøestoe vdaná)
a neskrývá, e mue miluje a potøebuje (vèetnì toho svého).
Milena Tomeová - MATKY, UPRACOVANÍ ANDÌLÉ. Sofie dostala do
vínku nejen moudrost, jak zní význam jejího jména, ale i lásku, soucit a smysl pro spravedlnost. S krásou a urèitou aurou mystiènosti je
tak dokonalým obrazem enství tolik potøebného pro dnení svìt. Její
osud vak proto není jednoduí,
právì naopak: èeká ji mnoho bojù za sebe i za druhé.
Melanie Gideon - MANELKA 22.
Moná to zpùsobilo tìch pár kil, kte-

1. A vy, páni muziganti, pøila jsem vas jedova,
zahrejte nì túto píseò, kerú vám budu zpívat.
temujte si muzigu, podla mého jazyku,
vy ste veci grobiáni, já vám ináè neøeknu.
2. Najprve budu jedova teho s tyma huslama,
ten by býl dobøe udìlál, dyby býl ostál doma
z huslama sa pochlubil, leda penìz nalúdil,
ten by býl dobøe udìlál, dyby tu býl, nechodil.
3. A ten elma s tú píalku, ten sa enem usmívá,

ré jsem pøibrala. Moná to
bylo tím, e jsme si po témìø
dvaceti letech manelství pøestali mít co øíct. Mìla jsem
zkrátka pocit, e ztrácím sama sebe,
pøestoe mì èeká jetì celá druhá
pùlka ivota... Co si s ní poènu?
A pak se v mojí mailové schránce
objevila výzva k úèasti na anonymním internetovém prùzkumu Manelství v 21. Století.
Magda Váòová - A MYI NEPLÁÈOU. Kdy myi nepláèou, má èlovìk veho dostatek. Novináøka a výtvarnice Karla o to usiluje celý ivot.
Po rozvodu zùstala sama se synem,
který je smyslem jejího ivota a má
podvìdomý strach, e mu nebude
moci dopøát vechno, co mají ostatní dìti. To ji donutí vzít i práci placené spoleènice.
Michael Palmer - VÝZNAMNÝ PACIENT. Jednoho dne pøistane na Gabeovì ranèi ve Wyomingu prezidentova helikoptéra a dávný pøítel - dnes
prezident Spojených státù - pøednese lékaøi neèekanou ádost: prezidentùv osobní lékaø za záhadných
okolností zmizel a prezident teï
chce, aby Singleton nastoupil na
jeho místo. Navzdory svým váným
pochybnostem, zda úkol zvládne,
Gabe pøíteli na nabídku kývne...
Jamie Ford - HOTEL NA ROHU HOØKOSTI. Romantický a melancholický pøíbìh lásky se odehrává ve 40. letech v Americe, vyprávìn je vak a
o ètyøicet let pozdìji. Henry, jeho
èínský otec uprchl do Ameriky,
a Keiko, americká Japonka, se setkají jako dìti a bìhem let mezi nimi
vznikne silný, hluboký milostný
vztah. Útok v Pearl Harbor vak ze
vech amerických Japoncù udìlá
uteèence v internaèních táborech.
Václav Cílek - PROHLÉDNI SI TU
ZEMI. Ve své nejnovìjí knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své pøedchozí úspìné tituly
vìnované pøedevím krajinì a místùm - Krajiny vnitøní a vnìjí, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy
jsou eseje vìnované Praze a jejímu
geniu noci, v dalích èástech se pak
autor zamìøuje na èeskou a moravskou krajinu.
David Nicholls - OTÁZKA ZA DESET.
Vtipné retro od autora bestselleru
Jeden den o tom, e láska i hory
pøenáí. Píe se polovina osmdesátých let a vysokokolský student Brian
Jackson se pøihlásí do televizní vìdomostní soutìe - je to koneckoncù mladý mu s pøehledem. Tam se
vak zakouká do své spolusoutìící,
nadìjeplné filmové hereèky Alice
Harbinsonové, která vak jeho milostné spády neopìtuje.

temu je tak dycky dobøe, dy si sem tam zhovívá,
on by él rád do nebe, ale on tam nebude,
protoe tam s píalkama nepúajú do nebe.
4. Cymbalista na svùj cymbál, ten dycky zhusta pere,
dy mu chlapci dobøe plaá, on se enem usmìje,
praví svým kamarádùm: Dávám vám takú radu,
dy vám chlapci dobøe plaá, hrajte jen bez ohledu.
5. Muziganti, to sú chlapci, dostanú sa do nebe
mezi svaté chocholaté, co dìlajú he, he, he,
najprv pújde huslista a za ním cymbalista,
najposledy na púl kozi ponese sa basista.
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PRO MLÁDE
Melanie Bockmann - PØÍBÌH DVOU
RAPERÙ. Byli to dva obyèejní kluci, kteøí mìli rádi rap a hip hop. Vyrùstali v ulicích New Yorku, kde se
nauèili první taneèní krùèky. Tvrdì
na sobì pracovali, zdokonalovali se.
Vymysleli svùj osobitý styl tance,
zaloili vlastní hip hopovou skupinu.
Arthur S. Maxwell - TAJEMSTVÍ
JESKYNÌ. Pøíbìh o chlapci, který
se rozhodne vypátrat záhadu, kterou ukrývá tajemná jeskynì. Do staré rybáøské vesnièky na severozápadním pobøeí Skotska pøijídí na
prázdniny tøináctiletý anglický kluk
Roy Wallace. Jetì pøed jeho pøíjezdem se ve vesnici zaènou dít podivné vìci.
Ursula Barff - VELKÁ KNIHA PRO
MALÉ MISTRY. Ruèní tvorba pro
ikovné dìti.
Petr Tychtl - BYLO JEDNO HOVÍNKO. Kaèenka ráda jí, dokonce moc
ráda. A nìkdy toho sní tolik, e ji
bolí bøíko. Natìstí moudrá teta ví,
jak z Kaèenky nevychovat baculku.
Veselé leporelo pro nejmení.
Tajana Lukeová - VESELÍÈKO.
Pùvabné vyprávìní o prázdninách,
které proila holèièka z Prahy s kamarády na venkovì, je situováno do
pøedváleèných let. Kníka, která najde zaujaté ètenáøe mezi dìtmi i mezi
dospìlými, kteøí si rádi pøi její èetbì
zavzpomínají na zalé èasy. Pùvab
kníky vystihuje obálka s obrázkem
Ivy Hüttnerové.

Zimní dovolená

v knihovnì od 14. do 31. 12. 2013

. Petrásková

HELIGONKY

Vpodveèer 15. listopadu zaznìly sálem kulturního domu
v Chotovinách heligonky. Nae
pozvání pøijali opìt Veseltí heligonkáøi, kteøí u nás hráli ji nìkolikrát a dokonce i na letních
slavnostech. Úèast nebyla nijak
vysoká, pøesto se veèer vydaøil
a vichni pøítomní si hudbu moc
uili a pìknì si zatanèili. Snad
se nás pøítì sejde o nìco víc
a podobné akce z kulturního
kalendáøe obce nezmizí.
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Princezna ofinka
a drak Dynamit

upkyDupky pro Vás poøádají
a srdeènì Vás zvou

dne 21. 12. 2013

od 15 hodin do parku
v Jeníèkovì Lhotì
na

VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ
U STROMEÈKU
Program:
15.00 - vánoèní koledy zazpívá skupina JAMI.
Pøíjemné pozastavení a popovídání u vánoèního stromeèku, popíjení vánoèního svaøáèku
a pojídání veho dobrého.
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Upozornìní
pro seniory
Váení spoluobèané. V mìsíci prosinci
a lednu budou nìkteøí z Vás - ti nad 70 let osloveni paní Potuòákovou z MAS Krajina
Srdce nebo nìkterou z jejích kolegyò. Jedná se
o úèast na projektu ,,ivá kronika, jeho cílem
je poøídit záznamy vaich vzpomínek z dìtství
a mládí stráveného v naem regionu. Zástupci,
kteøí s Vámi budou nahrávky zpracovávat, se
prokáí dokladem se svým jménem a razítkem
Obce Chotoviny. Pøed zapoèetím akce probìhne upozornìní v místním rozhlase.
Za OÚ . Petrásková

Poslední setkání seniorù v tomto roce

Poèátkem mìsíce listopadu
se sál kulturního domu témìø
zaplnil dìtmi s rodièi. Opravdu
témìø zaplnil. Na divadelní pøedstavení Hudebního sdruení
RUBIKON pøilo na 80 divákù
a vichni se tìili pøedevím na
princeznu ofinku, ale i na draka Dynamita. Drak byl od pøírody ponìkud nevyvedený. Nejedl princezny a ani neumìl poutìt hrùzu. Zato jeho máma èarodìjnice ... té to lo náramnì!
No a princezna ofinka, ta byla
pro zmìnu neposluná a nepoøádná. Ale nakonec se ve nìjak
urovnalo, princezna se vdala
a jen ten drak se nezmìnil, princezny nejí a nejí dodnes.
Za OÚ . Petrásková

A bylo to setkání skuteènì velkolepé! Letoní pøedvánoèní zasedání
si vzaly na starost Bohunka Otradovcová a Zdenka Kolací. Zhostily se ho
na jednièku s hvìzdièkou. Stoly plné
dobrot, kadý nìco donesl, cukroví,
salát, chlebíèky, voòavé svíèky na
stoly. Novinkou byla soutì, kterou
vyhlásila Bohunka. Po sejmutí papírové pièaté èepice, kterou si kadý dal na hlavu, uchopit tzv. jojo
a komu nejdéle na òùrce vyskakovalo, ten vyhrál. To byl pohled jak na
kolní druinu, kdy se dìtièky pøedhánìjí. Kdo nejdéle vydrel, ten vyhrál a dostal krabici dobrot. Pak to
zmáèkli Míla Pekárek a Karel Krejèí
a byly to koledy, písnièky naeho
mládí, vyprávìní, anekdoty a pøíbìhy dávno proité. Druhá èást soutìe byla jetì výraznìjí. Kadý mìl
bublifuk a kdo udìlal nejvìtí bub-

Drazí obyvatelé Chotovin a okolí!

Ráda bych Vás jako knìz, ale e Jeí je ta zaslíbená
i jako obyèejný èlovìk, pozdra- pomoc, ba spása. To
vila v letoním Adventì. Proí- On k nám pøichází skrváme novì ojedinìlý èas. Advent ze lásku druhého èlovìpøed námi otevírá a pøipravuje ka. Vnímejte jí a pøijícestu k Vánocùm. Buïte tedy po- mejte s vdìkem nejen o
síleni nadìjí, e Láska pøichází Vánocích, ale v kadém okamishùry pro kadého z nás. Je tím ku svého bytí. ivot s Láskou
nejvìtím darem. ádná, by se- a v lásce je pøece krásný!
bekrásnìjí vìc, která stála mnoPøeji Vám, abyste to cítili srdho penìz, ji nemùe nahradit cem, celou svou myslí a v skrytu
a pøekonat.
své due. Zároveò Vás chci poZ Lásky se toti vdy rodí zvat do naeho obecenství víry.
vztah, zájem, pohoda a radost.
Teï v zimì jsme v modlitebnì,
Moc Vám vem pøeji, abyste to kde je pøíjemnì zatopeno  Chozakusili. Ké Vám vem Bùh toviny vchod ze Zámecké ulice.
dává poznat, e Jemu i tìm, co
Buïte astní z kadé hezké
Vás milují, na Vás záleí. Dìkuj- chvíle! Vyprouji Vám vem dar
te a buïte vdìèni. Zpívejte, chvalte zdraví, víry, lásky, nadìje i poPána a tìte se z toho, e ijete, e koje. Vae
Mgr. Eva Èervená
máte budoucnost, e nejste sami,
Faráøka Církve ès. husitské Chotoviny,
oputìni a bez pomoci.
Chci Vám opìtovnì zvìstovat, Malice a Tábor; telefon 732 654 178

Pøi adventních pobonostech, vdy ve ètvrtek
(28. 11., 5. 12., 12. 12 a 19. 12.) od 13.30 hodin
uvítáme kazatelky  duchovní z okolí

O Vánocích pak budou bohosluby se svátostmi takto:

24. 12. tìdroveèerní bohosluby
se zpìvem koled
ve 13.30 hodin
25. 12. Hod Boí vánoèní - bohosluby ve 13.30 hodin
29. 12. Bohosluby
s podìkováním za uplynulý rok
ve 13.30 hodin
1. 1. 2014 Novoroèní bohosluba
s prosbami za mír a ochranu ve 13.30 hodin

linu, vyhrál. Stovky bublinek
pluly ve vzduchu v tisíci barvách a provázel je smích a výkøiky, fotografování a filmování. A to jsou ty pravé hezké
chvíle naeho setkání. Pobavit
se, zazpívat, utéct na nìkolik
okamikù od svých neduhù,
nemocí a starostí. Zavzpomínat na dávná léta naeho mládí, povyprávìt, zasmát se a tak
vstoupit na tìch pár chvil do
svìta pohody a lidského poroBylo to jako vdy velmi pìkné
zumìní. A hrálo se a zpívalo, oslaukonèení sezony. A se splní to, co
vovalo a vzpomínalo. Celoroèní hodbylo vysloveno ve sloce básnièky
nocení provedl vedoucí klubu Míla
pøednesené na konec naeho setkání:
Pekárek. Podìkoval vem za
úèast, za pomoc pøi zajio- Dnes poslední je v tomto roce nae zasedání,
vání akcí, popøál vem radost- kadý vzhlíí k Jeíkovi s velkou nadìjí.
né Vánoce a hodnì tìstí do Jen zdraví a tìstí, dlouhá léta,
nového roku a pozval vech- to a nám Jeíek do nového roku nadìlí.
ny za velkého potlesku na prvZa klub seniorù Ludvík Markvart
ní zasedání v dubnu 2014.

Deset let výdejny léèiv
OOVL  odlouèené oddìlení výdeje léèiv a prostøedkù zdravotní
techniky lékárny U bílého jednoroce v Táboøe Vám v Chotovinách slouí ji 10 let.
Za tu dobu se mnoho zmìnilo.
Zmìnily se Chotoviny, zmìnilo se
zdravotní støedisko a zmìnila se
i nae výdejna.
V blízkosti Chotovin vede dálnice, støedisko dostalo nový kabát
a i výdejna se snaí dret krok. Není
to ale vdy lehké, konkurence lékáren v Táboøe je silná a nìkteré legislativní zmìny ve zdravotnictví se, jak
to øíct slunì..., nepovedly a výdejnám moc nepomohly.
Klesající zájem o sluby výdejny
v Chotovinách zpùsobuje, e se zamýlím nad tím, zda nás jetì obyvatelé Chotovin potøebují, zda obec
má zájem mít nae sluby.
Moná namítnete, e sortiment
výdejny je malý, e obèas není ve
skladem a otevírací doba je pøíli
krátká. Nicménì skladovací a provozní monosti výdejny jsou oproti
klasické lékárnì nekonkurenceschopné. Jak tedy dál? Sortiment výdejny kopíruje zájem o ni. Prunì
ho pøizpùsobujeme poadavkùm
vìrných zákazníku. Èím víc Vás bude
slueb výdejny vyuívat, tím bude
sortiment irí. Nae sluby se sna-

íme vylepovat
a pøizpùsobit
pro Vás. Zavedli jsme e-shop
s moností vyzvednutí objednávky ve výdejnì nebo zasláním a do domu.
Nai stálí zákazníci vìdí, e mohou svoji objednávku realizovat telefonicky (381 284 037, 602 163 077
nebo 381 253 681) nebo e-mailem
(talekarna@email.cz) a svoje léky
budou mít v Chotovinách rezervovány. Od øíjna letoního roku mùete u nás platit platební kartou. Poøád
platí, e v mateøské lékárnì v naí
laboratoøi Vám samozøejmì mùeme pøipravit i speciální recepty (masti, èípky, tobolky a jiné) a pøivezeme
Vám je do Chotovin.
Nejdeme v provozu výdejny lékù
cestou bombastických slev za recept,
ale cestou kvalitních slueb, odborného poradenství a solidních cen.
Ráda bych vìøila, e Chotoviny
svoji lékárnu stále potøebují a chtìjí ji a e bude obci dobøe slouit
tøeba i dalích deset let.
Pøeji Vám vem klidné proití
doby adventní, krásné a klidné vánoce a do nového roku hodnì tìstí
a abyste svoji lékárnu nepotøebovali
moc èasto.
Mgr Marie Novotná
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SYMBOL
VÁNOC

Navzdory tomu, e v posledních
letech nám neúprosné statistiky dokazují, e ubývá rodin, které si na
vánoce poøizují stromek, pro vìtinu lidí stále zùstává jedineèným
symbolem vánoèních svátkù.
Zdobení vánoèních stromkù je
novodobý zvyk, který se obecnì rozíøil a v prùbìhu 19. století. O jeho
pùvodu vyslovilo mnoho uèencù
rùzné teorie, ale ke spoleèné názorové shodì zatím nedoli. Za první
doklad osvìtleného vánoèního
stromku uvnitø domu je povaována
zpráva v brémské kronice z roku
1570 o jedli postavené v tamní cechovní budovì. Byla ozdobena datlemi, sladkostmi i papírovými kvìtinami a byly k ní pøizvány dìti cechovních øemeslnických mistrù.
V 16. a 17. století jsou pak podobné zprávy známy i z jiných nìmeckých a výcarských mìst. Dosud nejstarí známé svìdectví o osvìtleném
vánoèním stromku v soukromém
bytì pochází ze trasburku a je
z roku 1642. V 17. a 18. století se
vánoèní stromek na nìmeckém území íøil od mìsta k mìstu a záhy se
dostal i do evropských aristokratických palácù a kníecích dvorù.
U nás se o prvním vánoèním
stromku vypravuje pøíbìh, dnes u
vlastnì legenda, ze zámeèku zvaném
Na ztracené vartì v Praze  Libni. Na
tìdrý veèer roku 1812 se k tomuto
zámeèku, který tehdy patøil známému herci a reisérovi, pozdìji øediteli Stavovského divadla, J. K. Liebichovi, sjídìly èetné koèáry a sanì
se vzácnými hosty. Pøevánì to byli
známí umìlci, herci, spisovatelé
a lidé, kteøí byli nìjakým zpùsobem
spjati s divadlem. Mezi nimi byl
i tehdy velice slavný hudební skladatel Carl Maria von Weber. Prùbìh
svatveèera poutavì zaznamenal spisovatel Jakub Arbes v knize Z víru
ivota.

LISTY CHOTOVINSKA

Krátce pøed pùlnocí byla ji spoleènost mírnì rozjaøena a nikdo ani
nepomyslil, e jí hostitel slíbil jisté
pøekvapení. Vtom nástìnné hodiny
zaèaly bít pùlnoc a hodinový stroj
zaèal hrát tklivou a zádumèivou vánoèní melodii. V tu chvíli se nálada
hostù zmìnila v opravdovou a vánou. Toho vyuil hostitel Liebich
a vyprosil si chvíli ticha, aby mohl
hostùm vyprávìt prostinkou historku ze svého ivota. Za hrobového
ticha pak mluvil o svém mládí, kdy
se poprvé octnul u koèovné herecké
spoleènosti, a o hrozné bídì a útrapách koèovného herce. Za kruté zimy
na tìdrý den roku 1793 tøi dny nemìl sousto v ústech. Bez cíle bloudil ztichlou vesnicí, kde spoleènost
loírovala a kradmo nahlíel do
osvìtlených oken stavení, ve kterých
lidé slavili tedrý veèer. To neulo
pozornosti místního obèana, který
ho zadrel, a kdy se od Liebicha
dovìdìl, jak se vìci mají, pozval ho
ke svému stolu. Dobøí lidé ho nejen
nasytili, ale v jejich svìtnici také poprvé spatøil vánoèní stromek ovìený krajíèky chleba, jablky a nìkolika
svíèkami. Po tìchto slovech Liebich
zatleskal, dveøe poslední komnaty
jeho zámeèku se otevøely dokoøán
a uaslí hosté spatøili slavnostnì ozdobenou jedlièku osvìtlenou svíèkami  první tonnebóm.
O tomto vánoèním pøekvapení se
okamitì zaèalo hovoøit v mnoha
praských mìanských rodinách
a byli to právì bohatí mìané, u kterých v následujících letech vánoèní
stromek zdomácnìl. Jeho íøení na
venkov a mezi chudé vrstvy obyvatel
se ale protáhlo na nìkolik desetiletí.
Zdobení vánoèního stromku se veobecnì ujalo a 50. a 60. letech
19. století, ale v mnoha chudých
venkovských a dìlnických rodinách
se vánoèní stromeèek povaoval jetì
na zaèátku 20. století za pøepych
a v nejchudích rodinách vìtinou
nebýval ádný.
Nai pøedkové zdobili stromeèky
velice prostì, z toho, co dùm dal. Za
ozdoby slouilo ovoce i pobronzo-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Václav Hlinka, Chotoviny
Miroslav Köchert, Èervené Záhoøí
Helena Zákostelská, Èervené Záhoøí
Josef Merxbauer, Èervené Záhoøí
6 5 let Stanislav Kreisinger, Èervené Záhoøí
80 let Emilie Pecková, Èervené Záhoøí
8 5 let Frantiek Novotný, Chotoviny
Stanislava Lachmanová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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JAK TO VLASTNÌ BYLO?
ÈLOVÌÈE NEZLOB SE!
Pravdìpodobnì nejeden ètenáø
pochopil, e nejde o dobøe mínìnou radu, ale o název dnes ji legendární a nesmírnì oblíbené spoleèenské hry, která pøed pøíchodem
televize nesmìla chybìt v ádné
domácnosti. O jejím pùvodci jsou
stále dohady. Nìkteøí znalci historie tvrdí, e hra vznikla na zaèátku
minulého století, jiní dokládají, e
mìla své pøedchùdce u pøed ètyømi stoletími. Indický král jí prý se
svými dùvìrnými pøáteli hrával na
podlaze a místo figurek jim slouily pùvabné otrokynì.
Ale oficielní legenda o vzniku
hry praví, e si jí pro ukrácení dlouhé chvíle vymyslel jistý Josef
Schmidt, takto bavorský prodavaè
v elezáøství. Hra byla mezi jeho
pøáteli oblíbená a tak milého Josefa o nìkolik let pozdìji napadlo, e
by na svém nápadu mohl vydìlat.
vané oøechy, mnohdy také iky
a hlavnì krajíèky chleba zabalené
v barevném papíru. Pozdìji se na
stromky vìívalo peèivo ze sladkého, perníkového i marcipánového
tìsta. V 80. letech 19. vìku poèal
jako první v Praze vyrábìt tak zvané
pìnové cukroví, bílé i barevné,
cukráø Josef Reimann. Øetìzy na
stromek, vyrábìné z barevných papírù, se dohromady lepily tìstem.
Svíèky, umocòující celkovou výzdobu stromku, zprvu bývaly jen prosté
váleèky. Barevné svíèky pøily na trh
mnohem pozdìji.
Tøpytivá krása dneních vánoèních stromeèkù okouzluje dui
a høeje u srdce. Sklenìné foukané
ozdoby, rùzné lamety, støíbrné i zlaté øetìzy a také mnoství prskavek 
to ve patøí a do období poèátku
minulého století. Sklenìné ozdoby
zaèal u nás vyrábìt Skláøský ústav
v Hradci Králové a brzy po nìm je

Proto si v roce 1912 zaøídil malou
dílnu a zaèal vyrábìt hru, kterou
nazval Mensch argere Dich nicht!
Ale hra nela na odbyt a Josefùv
sklad se naplòoval neprodejným
zboím. Zklamaný podnikatel se
proto rozhodl dílnu zavøít a tisíce
neprodaných her vìnovat zdarma
vojenským lazaretùm. Psal se rok
1916.
Jeho èin mìl ohromující ohlas!
Tak obrovský úspìch dosud nezaznamenala ádná hra na svìtì! Hra
se z lazaretù rychle rozíøila na frontu do zákopù a v zázemí do rodin.
Lidé si jí ádali vude a k nám pronikla pod názvem Èlovìèe nezlob
se!
Schmidt pohotovì obnovil výrobu své hry a malou dílnièku velice záhy promìnil v podnik, který
do svìta chrlil statisíce nových her.
Kdy v roce 1918 skonèila válka,
Josef Schmidt byl váeným milionáøem.
-werpodomácku vyrábìli místní skláøi
v Doubravici na Královédvorsku,
v Trotínì a ve Zdobínì, a to v dobì,
kdy pohasl zájem o foukané perly,
které byly èelným zdrojem jejich obivy. Prskavky zaèala jako první vyrábìt praská pyrotechnická firma
Bohumila a Frantika Hájka a dva
navzájem si konkurující ohnìstrùjci z Malého ryneèku.
Pøes vechny zásahy, které pøináí nae moderní doba i do vánoc, stále tyto dny zùstávají svátky
pokoje a míru v nejirím slova
smyslu. Lidé v tuto dobu mají k sobì
nìjak blí, vzpomínají na své blízké,
kteøí ji odeli z tohoto svìta,
a u lidí, kteøí opustili svou vlast,
v této dobì narùstá touha po domovì. Pøitom pøáním snad kadého èlovìka je doít se v klidu a zdraví pøítích vánoc. A proto: astné a radostné vánoce, pøátelé!
Jaroslav Wimmer

MAS Krajina Srdce poøádá 7. 12. 2013
od 8 do 17 hod. v kulturním domì v Chotovinách

ADVENTNÍ ØEMESLNÝ TRH
S PREZENTACÍ ØEMESEL
8 hodin / Zahájení, vystoupení dìtského souboru z Ml. Voice
11 hodin / Vystoupení dìtí M Chotoviny
15 hodin / Kytarové DUO MgA. Vojta Vrtika a Karel Koblika
Èekají vás vánoèní dekorace, perky, svíèky, ...ukázky øemesel.
Obèerstvení zajitìno, vstupné zdarma.
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Podzimní èást kuelkáøské sezóny 2013/14 jde do závìreèných bojù
Mistrovské so utìe se nám dostaly k závìru podzimní poloviny.
Napínavá utkání se astnými konci se støídají s tìmi opaènými,
ve s nábojem a jak to má být...
Drustvo A  Divize Jih

Nová Vèelnice - Chotoviny
2707 - 2708  3 : 5
Foøter 464
Køemen 448, Hein 460, Bartoò 459, Vacko 424, Hrstka 453.
V Nové Vèelnici je velmi hluèná atmosféra, na které neubývá po celý
vyrovnaný zápas. Petr získává první bod. Zbynìk prohrává pouze o 5.
Honza B. a Míra vyhrávají své duely a nahrávají dùleité kuelky pro nás.
Libor svým výkonem 453 nestaèí na 480 kuelek soupeøe. Jetì nám
zbývá náskok 14 kuelek. Honza F. hraje jako o ivot, aby udrel kadou
kuelku. Nakonec se mu to podaøí o jednu jedinou kuelku. Velmi cenný
skalp je na svìtì. Souèet poraených kuelek celého drustva je 2708,
co je rekord drustva A.
Chotoviny - Loko È. Budìjovice 2516 - 2549  2 : 6
Hrstka 464,
Køemen 416, Vacko+Foøter 361, Hein 456, Bervida 393, Bartoò 426.
Domácí utkání na potvrzení bodù zvenku se nám nevydaøilo. Po prvních
dvojicích prohráváme o 90. Následnì Libor a Zbynìk otáèí zápas z 0:2 na
2:2, 90 kuelek stáhli a pøidali 7 navíc. Lubo svou hru prohrává a Honzovi B. se také nedaøí tak, jak by si pøedstavoval. Body si odváí soupeø.
Spartak Pelhøimov - Chotoviny 2589 - 2627  2 : 6
Hrstka 459,
Hein 442, Køemen 414, Foøter 429, Bartoò 435, Bervida 448.
Po domácí prohøe jsme pøijeli do Pelhøimova s pøáním bodovat. První
dvojice odehrály smírnì 1:1. Následnì Honza F. prohrává proti nejlepímu hrajícímu soupeøi, ale Libor nenechává nic náhodì a ve svém duelu
vítìzí. Stav 2:2, skóre 0 pøed poslední ètveøicí. Honza B. i Lubo kontrolují své výkony a soupeøe oba poráejí. Opìt vítìzíme venku.
Chotoviny - Sokol Slavonice
2626 - 2395  7,5 : 0,5 Hrstka 477,
Køemen 452, Bervida 421, Hein 458, Foøter 401, Bartoò 417.
Tak koneènì se povedlo! To jsme se naèekali, zvenku vozíme body, bohuel doma jsme ztráceli. Výborný zápas od zaèátku v naí reii. Skvìlé
výkony Petra, Libora a Zbyòka daly základ vysoké výhøe, ostatní zahráli
také slunì a od kanára zachránila soupeøe remíza v posledním duelu.
Protoe je toto poslední èíslo Listù Chotovinska v letoním roce, chtìl bych
popøát vem kuelkáøùm a fanoukùm pøíjemné proití vánoèních svátkù a
do nového roku hlavnì zdraví a mnoho sil do druhé poloviny soutìí.
Honza Bartoò

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B - Obal Kunak
2552 - 2420  6 : 2 Køemenová H. 440,
Chobotský 440, Zeman 427, Svatoová 429, Svaèina 396, Køemenová L. 420.
V tomto utkání jsme si dokázali, e kuelky hrát umíme. Je divné, e to
jsou nae první body. Na tento výkon by nedokázala odpovìdìt ani vìtina divizních drustev. Vichni zaslouí pochvalu. Takhle by se nám to líbilo!
Dynamo È. Budìj. - Chotoviny B 2460 - 2317  6 : 2
Svaèina 439,
Køemenová L. 395, Chobotský 406, Køemenová H. 391,
Makovcová + Kuèerová 330, Svatoová 356.
Na Dynamu jsme chtìli navázat na minulé domácí vítìzství. Dynamo
doma také nehraje stoprocentnì. Za stavu 2:2 a 36 kuelek pro nás jsme
zaèali pomýlet na bodový zisk. Ale zápas se hraje a do konce a ten nám
letos dost èasto nevychází. Jedeme tedy domù s prázdnou.
Chotoviny B - Loko È. Budìjovice B 2425 - 2448  2 : 6 Svatoová 439,
Chobotský 421, Køemenová H. 403, Zeman 409, Kuèerová 382, Køemenová L. 373.

Tak 0:2 na zaèátku moc èasto neprohráváme. Druhá dvojice se ale pochlapila, srovnala na 2:2 a pøidala i nìjaké kuelky. Zato ta tøetí dvojice...
To jsou ty nae konce. Soupeø nebyl tak silný, bohuel body si veze on.
Strakonice A - Chotoviny B
2410 - 2528  2 : 6
Svaèina 464,
Chobotský 396, Zeman 426, Køemenová H. 425, Filip 406, Makovcová 411.
Hrajeme jeden z tìch povedenìjích zápasù. Od samého zaèátku soupeøe pøehráváme. Pøed poslední dvojicí vedeme 3:1 a 133 kuelek. Posila
Milo Filip a Ája závìr zvládají a získáváme dalí cenné body.

Drustvo D  Okresní pøebor

Sp. Sobìslav B - Chotoviny D
2231 - 1998  8 : 0
Filip 358,
Kubeová 357, mejkal 355, mejkalová 340, Køemenová A. 241, Nohejlová 347.
Kuelna v Sobìslavi je pro nás vdy tìkým oøíkem, tentokrát to platí
snad na 200% a domù si vezeme kanára.
OS ECHO Silon SU C - Chotoviny D 2322 - 2357  2 : 6
Filip 420,
Nohejlová 382, Kubeová 398, mejkalová 345, mejkal 402, Otradovec 410.
Hned na úvod utkání Slávka prohrává 50 kuelek a mnozí ze soupeøù si
ji mnou ruce. Ale jak se øíká: Kdo se smìje naposledy, ten se smìje
nejlépe! Anièka svùj duel vyhrává a pøestoe se Klárce nedaøí, máme
na druhou pùlku utkání konì Láïu, Petra a Miloe a ti dotahují utkání do
vítìzného konce.
Chotoviny D - TJ Sokol Chýnov 2341 - 2222  7 :1
Otradovec 401,
Kubeová 395, Nohejlová 369, mejkalová 407, mejkal 369, Filip 400.
Na zaèátek sice Anièka prohrála o pouhé tøi kuelky, ale to je ve, co jsme
Chýnovským dovolili. Zbytek zápasu je pod naí kontrolou a tudí i body
jsou nae.
Loko Tábor D - Chotoviny D
2407-2402  5 : 3
Kubeová 426,
Nový 398, mejkalová 408, mejkal 341, Nohejlová 406, Filip 423.
Krásný zápas do posledního hodu. Bohuel prohráváme o pouhých 5 kuelek. Trochu smutní jedeme domù, ale ji vymýlíme taktiku na pøítí
týden, kdy hrajeme doma s prùbìnì vedoucím celkem tabulky Silonem B.

M. Vacko

První Hubertova jízda v Nemyli
V nedìli 10. listopadu
2013 se v zámeckém areálu v Nemyli uskuteènila
první Hubertova jízda. Organizátorem byl jezdecký
klub JK Energo a majitel
areálu Sergej Mayzus. Hubertova jízda je závìr uplynulé jezdecké sezóny a odmìna koním a jezdcùm za
celý uplynulý rok. Formou
odpoèinkové vyjíïky podzimní krajinou se pøilo rozlouèit s letoní sezónou na
20 jezdcù rùzného vìku a
z rùzných jezdeckých klubù vèetnì koní ze Stáje
Mayzus. Tito døíve polodivocí konì
byli pøivezeni bìhem loòského léta
z Kaliningradu do Èeské republiky
a po povinné karanténì pøedáni do
péèe MVDr. Marie Vrankové, pod její
zátitou jsou dnes pøipraveni úèastnit se takovýchto akcí a závodù.
Nádherný den zaèal sjezdem
vech zúèastnìných i lidí, kteøí se
pøili podívat. Pro jejich pohodlí
bylo pøipraveno obèerstvení, monost prohlídky zámeckého parku, atd.
Ve 12:00 hodin byli jezdci s krásnými koòmi pøizváni k nástupu pomocí slavnostních fanfár trubaèù Okresního mysliveckého spolku Tábor.
Následovalo poehnání od faráøe starokatolické církve Grzerorze Zywczoka a postupné pøedstavení vech
úèastníkù jízdy vèetnì liky, kterou
jezdci pronásledovali, a to v podání
sleèny Marie Vrankové s konìm Palermo 1, a vedení celého lotu jezdcù,
maestra Lenky Jùzové s poníkem
Mystery Dancer.
Nastavenou trasu spolu s pøírodními pøekákami jezdci zvládli bìhem necelých dvou hodin. Diváci

Marie Vranková s Palermem 1
mìli monost celý lot vidìt v akci
na nìkolika loukách, kde byly postaveny rùznorodé skoky a také se mohli
projet v krásném koèáru taeném
chladnokrevnou klisnou ze stáje
Heleny Sukové, Farma Helena. Závìrem Hubertovy jízdy bylo tzv. halali, tedy závìreèný dostih, který vyhrála sleèna Michaela Dostálová
s Karinou z JK Statek Mìice a vítìzství poníkovského halali si zajistila Natálie Soukalová s Vikingem
z JK Radimovice u Tábora.
Celý realizaèní tým pod vedením
MVDr. Marie Vrankové doufá, e se
uskuteèní slova starostky Nemyle
Ing. Petry Konopiské, a tedy, e se
znaènou podporou pøíznivcù koní
a jezdeckého sportu vzniká v Nemyli nová tradice. Nadenci jistì rádi
uslyí, e v pøítí jezdecké sezónì se
v Nemyli chystají drezurní i skokové závody pod zátitou Sergeje Mayzuse. Èlenové JK Energo i Stáje
Mayzus se na vás srdeènì tìí.

M. Vranková
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Florbalistùm na konci listopadu dochází dech
Po skvìle rozehraném zaèátku sezóny florbalistùm docházel v listopadu dech, a i kdy mají v nadstavbì jistotu divize (soutì o 7. a 12.
místo), mají jetì teoretickou anci na boj o ligu (soutì o 1. a 6.
místo).
V druhém kole proti Pivním vlnám se mám hra daøila a nedali jsme
soupeøi vùbec ádnou anci a do
poloèasu jsme li s výsledkem 5:0.
Po pøestávce se obraz hry nezmìnil
a dokráèeli jsme k jasnému vítìzství
9:1. Druhý zápas proti Plané byl opakem prvního. Nic se nedaøilo a ne
jsme se rozkoukali, prohrávali jsme
0:3. Zlepili jsme hru, ale na nic víc,
ne korekci na 2:4, to nestaèilo. Klesli jsme na prùbìné 3. místo.

Ve tøetím kole jsme hráli proti lídru Delfínùm. Byli jsme lepí a dávali góly, do poloèasu jsme vedli 4:2.
V druhé pùli jsme navýili na 5:2.
Delfíni se s tím nesmíøili, pøidali na
dùrazu, a protoe se nebudeme vyjadøovat k rozhodèím, kdy soupeøi
odpustili zákroky, které se mìly trestat
2 minutami, podaøil se jim obrat na
koneèných 6:5. Druhý zápas proti
poslednímu týmu, který byl prvním
odvetným v základní èásti, byl obrazem hry stejný jako první zápas proti
tomuto soupeøi. Jasnì jsme je pøehrávali a vyhráli 9:1. Protoe Planá
nevyhrála ádný zápas, byli jsme
prùbìnì sice stále na 3. místì, ale
se stejným poètem bodù jako druhá
Planá.

Ve ètvrtém kole jsme hráli proti
Jindøichovì Hradci. Zaèátek byl
z naí strany velmi patný. Ne jsme
se rozkoukali, tak jsme prohrávali
0:2. Proházeli jsme posty. A díky
velké snaze jsme vyrovnali na 2:2.
V nájezdech rozhodovala a 5. série. Soupeø skóroval a my bohuel
trefili tyè. Druhý zápas proti Plané
byl z naí strany organizaènì neuspoøádaný, ale pøitom jsme astnì
vedli 2:0. Pak soupeø zrychlil a otoèil na 4:2. Pak jsme pøidali my, ale
ji jsme neskórovali. Prùbìnì jsme
stále na 3. místì, ale dotáhl se na
nás Jindøichùv Hradec. Vzhledem
k zisku bodù máme jistotu v nadstavbì divize. Jedinì za urèité pod-

mínky a plnì bodovì úspìného posledního turnaje
mùeme proklouznout do ligy. Ale
po obrazu hry na ètvrtém turnaji si
postup nezaslouíme.
Dalí turnaj (poslední kolo základní èásti) 14. 12. 2013 od 11:00
Pivní Vlny a od 13:00 Delfíni.
P. Havlík
Tabulky
skóre body
1. Delfíni Tábor
41 : 19 22
2. FbK Planá n/Lu. 37 : 21 18
3. Draci Chotoviny
43 : 28 13
4. Vajgar Bojz J.H.
28 : 24 13
5. FBK Pivní Vlny S.Ú. 24 : 40 6
6. Real Team
13 : 57 0

Dorost zakonèil podzimní èást

Chotovinský dorost èekala pøed
zaèátkem podzimu novinka. Tou
bylo spojení s FC MAS Táborskem
B, jen mìlo za úkol doplòovat
hráèe k chotovinskému týmu. Spolupráce celkem prosperovala a po
podzimní èásti krajského pøeboru se
tento spojený dorost umístil na hezkém 12. místì, pøièem ale má na
dosah i daleko vyí pøíèky!
V listopadu odehrál tým jetì dva
zápasy. První se odehrál na høiti
soupeøe posledního týmu, a tak u
bylo skoro jasnì pøed zápasem urèeno, kdo je vítìzem. I kdy tomu
zaèátek utkání moc neodpovídal, jeliko chotovinská obrana zbyteènì
chybovala, èím dávala soupeøi pøíleitosti. Poté se ale projevila kvalita hráèù Chotovin a výsledek je

jednoznaèný, i kdy na první pohled
spíe hokejový.

RUDOLFOV  CHOTOVINY 3:8!

Druhý a zároveò poslední zápas
podzimu odehrál dorost na høiti
naopak prvního týmu tabulky - SKP
Èeské Budìjovice. I pøes patné skoro u zimní poèasí se tým vybièoval
k vynikajícímu výkonu a na horké
pùdì Budìjovic sahal dokonce po
vítìzství. Chotoviny dobøe kombinovaly, vypracovaly si mnoho ancí, ale
nakonec smolnì prohrály.

SKP È. Budìj.  CHOTOVINY 1:0

Pro úplné zakonèení se tým doèkal dokopné v Hotelu Palcát, kde si
zahrál bowling a nyní u probíhá
zimní údrení kondice. V únoru se
tým pravdìpodobnì zúèastní u tradièního soustøedìní v Mozolovì.

TABULKY PO PODZIMU
Okresní pøebor muù

1. Mladá Voice
2. Bøeznice
3. Veselí nad Lu. B
4. Tuèapy
5. Boejovice
6. METEOR Tábor B
7. Vlastiboø
8. Koice
9. Chotoviny
10. Øepeè/Opaøany B
11. Lom
12. Borotín

36:11
38:16
26:14
31:21
24:17
23:18
18:19
17:18
11:26
11:28
14:32
9:38

29
22
19
19
19
19
14
12
12
10
8
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Minipøípravka na svém prvním turnaji uspìla

Nejmení fotbalisté Chotovin,
kluci roèníku 2007, pod vedením
trenérù Miloe Filipa a Dana Karase
zatím dosud více jak rok jen trénovali. Na konci listopadu koneènì vyrazili na svoje první mìøení sil se
soupeøi, a to na turnaj poøádaný
FC MAS Táborsko v hale na Stadionu Míru v Táboøe. A malí fotbalisté
dokázali hned na svém prvním turnaji uspìt!

Kluci mìli bilanci 1 výhra, 1 remíza a 2 prohry: Sokol Mezno 1:5,
FC MAS Táborsko 2:3, Planá nad
Lunicí 2:2 a poslední zápas kluci
porazili Sobìslav 5:3 a tím pádem,
díky lepímu vzájemnému zápasu
právì se Sobìslaví, skonèili na
3. místì.
A mohlo být i lépe, chvilku pøed
koncem jsme vyhrávali 2:1, ale slibné vedení jsme proti nakonec nepo-

raenému týmu Táborska neudreli, shodli se oba trenéøi týmu.
Tým Chotovin hrál ve sloení:
David Souèek, Matìj Poula, Eliá
Lachout, Michal Pavlíèek, Zdenìk
Kolací (1 gól), Matìj Krätzer (2 góly),
Dominik Hlinák (1 gól), Tomá
Passler (1 gól), Luká Karas (1 gól)
a Tobiá Filip (3 góly). Jeden gól byl
vlastní.
Kluci, gratulujeme a jen tak dál!

Na fotografii muù A chybìjí:

V. vehla, T. Vrhel, V. Bondarev,
R. Plecitý, M. Kromka a R. Stiebler.

ÈEZ  Krajský pøebor
mladího dorostu
1. SKP ÈB B
74: 9 44
2. J. Hradec
76:18 40
3. Èt. Dvory
86:17 38
4. È. Krumlov
52:24 31
5. Loko ÈB
37:27 31
6. Bøilice
41:38 27
7. Junior St.
51:34 26
8. Milevsko
32:28 25
9. Prachatice
53:50 24
10. Lomnice
26:50 21
11. Slavia ÈB
35:51 20
12. Chotoviny
41:35 19
13. Roudné
36:52 19
14. Hluboká/Oleník 15:62
8
15. Blatná
19:93
7
16. Rudolfov
16:102
4
Více informací o chotovinském áèku,
ale i dorostu, naleznete na facebookových stránkách Chotoviny fotbal
forever...
Stránku pøipravili

D. Pìkný a D. Mendel

