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3. Obèanská vybavenost:
n postavena pøístavba mateøské koly
n vybudován nový sbìrný dvùr
n vytvoøeny nové prostory obecní
knihovny
n prostory staré knihovny byly upraveny na kmenovou uèebnu Z
n provedena rekonstrukce ètyø uèeben na 1. stupni Z
n obnovena krytina støechy kulturního domu vèetnì zateplení
n obnovena krytina støechy nad kolní jídelnou
n v kulturním domì byla vymìnìna

Dìti v nové kolce
okna a sál byl vybaven novým nábytkem
n obnoveny byly èekárny v Jeníèkovì Lhotì, Øevnovì, na Polánce
a v Chotovinách (støed obce
a u parku)
n byla zateplena budova obecního
úøadu vèetnì výmìny oken
n v èásti ulice Drustevní bylo obnoveno veøejné osvìtlení a také
byla provedena rekonstrukce veøejného osvìtlení v ulici Voická
n opravena byla márnice chotovinského høbitova
n obec podpoøila projekt Pøátelská
zahrada- vedle koly vznikl pìkný prostor, který vyuívají dìti
z mateøské a základní koly
n zrekonstruována byla budova hasièské zbrojnice v Beranovì Lhotì a prostor pøed kulturním zaøízením v Øevnovì
n byly provedeny drobné opravy
kulturního zaøízení v Jeníèkovì
Lhotì a Moravèi
n opraveny byly atny mládenických drustev na fotbalovém høiti
TJ Sokol Chotoviny
n v èervenci tohoto roku byla zahájena výstavba peèovatelských bytù
/pokraèování na str. 2/

OBEC CHOTOVINY 2010  2014
V konèícím volebním období 2010
- 2014 pracovalo zastupitelstvo
OBCE CHOTOVINY v tomto sloení:
Starosta obce Mgr. Zdenìk Turek
Místostarosta obce Jan Jordák
Èlen rady obce Miroslav Jiránek,
od 1. 3. 2012 Ing. Miroslava Bauerová
Èlen rady obce Josef Hrstka
Èlen rady obce Mgr. Duan Mendel
Ing. Ph.D. Martina Babùrková;
Jaroslav Bene; Ing. Lubo Bervida;
Milo Filip; Mgr. Jiøí Honza;
PaedDr. Jaroslav Nìmec;
Václav Praák; Mgr. Martina Sochùrková; Mgr. Radana Vítovcová
Frantiek Zrzavecký

Z obsahu
listù
Volby
do zastupitelstva
obce
Chotovinský
podzimní trh
Poustevníci
v Èechách

Co se ZO podaøilo zrealizovat:
1. Územní plánování:
n byla vypracována a schválena
zmìna è. 1 územního plánu Obce
Chotoviny
n byla vypracována územní studie
pro bytovou zónu v Èerveném Záhoøí
2. Opravy komunikací:
n Chotoviny - Zahradní, Javorová,
Drustevní, Na Kùskovci, komunikace kolem fotbalového høitì
smìrem ke kuelnì a ke høbitovu
n Sedleèko - komunikace ze støedu
obce smìrem východním
n Jeníèkova Lhota - komunikace
k bývalé kole, ve støedu obce,
k zámeènické dílnì
n Øevnov - komunikace od kamenného mostu k Franclovùm, komunikace ke Kostkovùm
n Moraveè - komunikace ze støedu
obce smìrem k Plachým a komunikace k Amerikánu
n Èervené Záhoøí-komunikace v ulici Dolní, Na Radlinì, Prostøední,
Pod Chmelnicí, Sadová, iroká
n komunikace Polánka - Beranova
Lhota
n vìtí èást komunikace Polánka Brouèkova Lhota
n dalí drobné opravy komunikací

Kuelkáøská sezóna
zahájena
Prvoligová Plzeò
v Chotovinách
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/dokonèení ze str. 1/
4. Vodovod a kanalizace:
n posílení vodních zdrojù pro vodovod Chotoviny
n vybudován vodovod ve Rzavé
n vybudován vodovod v ulici Na Kùskovci
n opravena kanalizace v ul. Støíbrná Alej a Javorová
n dokonèena poslední etapa výstavby kanalizaci
v ulici Dolní
n vybudována ÈOV v Jeníèkovì Lhotì
5. Péèe o památky:
n obnovena køíová cesta ve Farském lese
n opravena kaplièka v Jeníèkovì Lhotì
n zrestaurovány sochy sv. Aloise a sv. Jana Nepomuckého
n opravena kaplièka a køí v Øevnovì
6. Ostatní práce
n odbahnìn návesní rybník v Moravèi
7. Kultura, vzdìlávání
n Chotovinské slavnosti, obecní plesy, vystoupení ke Dni matek, výstavy, divadelní pøedstavení, besedy, hudební vystoupení, odborné
kurzy.

Dìkuji zastupitelùm a vem lidem, kteøí se
o realizaci tìchto prací zaslouili.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE CHOTOVINY

Váení obèané, dovolte mi, abych Vás v letoním
roce jetì jednou informovala o volbách, které
v naí obci pøipravujeme.
Jak jistì víte, èekají nás volby do Zastupitelstva
Obce Chotoviny. Datum voleb stanovil prezident
republiky na 10. a 11. øíjna 2014.
Volební místnosti budou otevøeny v pátek od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00
hod. do 14.00 hod.
V naí obci budou volební místnosti
pøipraveny v pøízemí nové budovy
základní koly. Zde budou
moci volit obèané vech
vesnic naí obce,
kromì Jeníèkovy

a Brouèkovy Lhoty. Pro ty bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou se do volební místnosti dostavit, na poádání navtíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou.
Volební lístky Vám budou doruèeny do potovních schránek nejpozdìji 7. øíjna, ale kdy je
s sebou k volbám nepøinesete, budou vám vydány nové.
Na závìr jetì pøipomínám, e volièem do zastupitelstva obce je státní obèan Èeské republiky,
který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je v této obci v den voleb pøihláen
k trvalému pobytu anebo obèan jiného státu, který je v den voleb v této obci pøihláen k trvalému
pobytu a jemu právo volit pøiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Èeská republika vázána.
Uvedené skuteènosti prokáete platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním dokladem. Vezmìte si proto nìkterý z uvedených dokladù k volbám urèitì s sebou.
Marie Knotková

Setkání seniorù z Chotovin na Pøátelské
k opékání pekáèkù. Pan Pekárek pøizahradì 15. 9. 2014 oheò
nesl i harmoniku. Bylo to pøíjemmné, poví-

Senioøi se pravidelnì scházejí první pondìlí v mìsíci v klubovnì na fotbalovém høiti
od 19 hodin. Pìkného sluneèného dne
chtìli vyuít k posezení, popovídání, zazpívání, obèerstvení v odpoledních hodinách
na Pøátelské zahradì.
Tak se stalo 15. záøí 2014 v 15 hodin. Selo
se nás 22. Pan Karel Krejèí pøipravil v krbu

dalo se, opékalo, ani piveèko nechybìlo.
Ale jen do té doby, ne pøiel mráèek a spustil dé, který jen tak nepøestal.
Kdo mìl detník, pøikryl se, kdo ne, odcházel jak mokrá slepice.
Pøítì je tøeba objednat lepí poèasí. U se
tìíme, e se nám to snad povede.

Za chotovinské seniory M. Jandová
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Pokraèuje výstavba ètyø peèovatelských bytù v lokalitì
U BYTOVEK.
❖ V Moravèi byl odbahnìn návesní rybník (viz. FOTO).
❖ V Jeníèkovì Lhotì a Chotovinách (ulice Prùchodní) byly
opraveny dalí komunikace (viz. FOTO).
❖ Firma E. ON zahájila rekonstrukci vedení NN v ulici Støíbrná Alej. Dojde k odstranìní venkovního vedení NN.
❖ Pøed mateøskou kolou v ulici Lipová byly z dùvodu bezpeènosti namalovány na komunikaci znaèky upozoròující na zvýený pohyb dìtí.
❖ Rada obce schválila ádost o navýení kapacity koly
(z 240 na 270 ákù) a kolní jídelny (z 330 na 378 ákù).
Dùvodem navyování kapacity je vzrùstající poèet dìtí.
❖ Rada obce schválila pøipravit dokumentaci pro zhotovení dalího vrtu v lokalitì Miláèek. Jde nám o získání
dalího zdroje vody.
❖ Stínost obèanù na ruení noèního klidu v souvislosti
s výstavbou eleznièního koridoru byla pøedána k øeení Krajské hygienické stanici Jihoèeského kraje se sídlem
v Èeských Budìjovicích.
❖ 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.
❖ POZOR! Od 7. 10. 2014 do 24. 10. 2014 bude uzavøen
eleznièní pøejezd v Chotovinách.
❖ 28. øíjna 2014 dojde v Øevnovì k odhalení pamìtní desky
bývalého øídícího uèitele Ludvíka Bednáøe. Sraz u budovy bývalé koly v 17.00 hodin.
Mgr. Zdenìk Turek

OHL S

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ØÍJEN 2014

Dlouhodobá omezení:

â Uzavírka pøejezdu Stoklasná
Lhota v úseku køíení komunikace
è. 84u s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC OØ Plzeò je
prodlouena do 31. 10. 2014.
â V období od 1. 6. 2014 do
30. 10. 2014 bude omezen provoz
na dálnici D3 v úseku 68,700 
70,100 z dùvodu výstavby eleznièního mostu.
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 Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 15. 7. 2015.
â Od 13. 10. 2014 8.00 hod. do
14. 10. 2014 5.00 hod. bude uzavøen pøejezd v Èekanicích pro vekerou dopravu.
â Od 7. 10. 2014 8.00 hod. do
24. 10. 2014 18.00 hod. bude uzavøen pøejezd v Chotovinách pro vekerou dopravu.
Práce probíhající na pøejezdu bude

doprovázet zvýený hluk, proto ádáme obèany o pochopení a shovívavost. Dìkujeme.
Informace o výlukách
â Ve dnech 13.  17. 10. 2014 probìhne 5-ti denní nepøetritá výluka
v úseku Tábor  Chotoviny.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 10/
2014 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 práce na betonái definitivního
ostìní

â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní
dálnice D3): montá OK mostu
nad D3
 mostní estakáda: montá OK
 silnièní most: betoná øíms, zásypy pøechodových oblastí pøed a za
mostem
 práce na eleznièním spodku 
budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny
 rekonstrukce skupiny kolejí è. 1
a è. 2
 výstavba ostrovního nástupitì
u koleje è. 1 a vnìjího nástupitì

u koleje è. 2
 výstavba objektu TT Chotoviny
a protihlukové stìny
 výstavba podchodu: pokládka zámkové dlaby, pøístupové chodníky,
zastøeení
 pøestavba eleznièního mostu: sanace kamenných opìr mostu
 zhotovení nové konstrukce pøejezdu: práce na eleznièním spodku
a svrku
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 eleznièní spodek  úprava svahù,
stezek, odvodnìní
 eleznièní svrek  úprava tìrkového loe, úprava ASP, svaøování
kolejnic
 vybudování nové pøejezdové konstrukce (Stoklasná Lhota)
â Úsek Èekanice
 práce na eleznièním svrku
â Úsek Tábor  Èekanice
 práce na eleznièním svrku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
11/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova
2489 v Táboøe nebo na tel. èísle
381 205 511.
Ljuban Kovaèeviè
Zástupce øeditele výstavby
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Víte, kdy vznikly nejbìnìjí spotøebièe?
Prùmìrná èeská domácnost pouívá stále víc elektrických spotøebièù. Kdy si doma udìláte jejich
dùkladnou inventuru, moná budete výsledným
èíslem sami pøekvapeni.
Tøeba si u ani nevzpomenete, kdy jste to vechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotøebiè
v domácnostech vùbec pouívá?

Co domácnost, to lednice

K nejbìnìjím spotøebièùm patøí chladnièky
a mraznièky. Dnes má podle statistik alespoò jednu lednici 100 % èeských domácností. Vynález
umìlého zmrazování pøedvedl poprvé skotský
lékaø a chemik William Cullen u v roce 1756 na

univerzitì v Edinburghu.
Aby ale jeho umìlé zmrazování fungovalo,
musel otáèet klikou stroje. Není tedy divu, e se
lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnením slova smyslu vyrobila
v roce 1911 americká firma General Electric podle patentù francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovem jen nìco kolem stovky. Lednice toti stála kolem tisíce dolarù, co byl
asi dvojnásobek ceny tehdejího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hluèný motor
a kompresor se umisovaly do sklepa, zatímco
chladicí box mìl své místo v kuchyni. Teprve model
Frigidaire z roku 1923 se do kuchynì veel celý.
A model Monitor-Top se stal hitem, od roku
1927 se ho prodalo pøes milion kusù. Koncem
tøicátých let mìlo u lednièku 60 % amerických

domácností, zatímco v Evropì se lednièky doèkaly podobného rozíøení a v sedmdesátých letech.

Hit roku 1893: myèka nádobí

Myèky nádobí se u nás zatím takového rozíøení
nedoèkaly. Pouívá je zhruba 15 % domácností.
Hitem se staly díky svìtové výstavì v Chicagu
roku 1893, patent na myèku získala v roce 1886
Amerièanka Josephine Cochranová, bohatá dáma
z Illinois.
Paní Cochranová zaèala detailem - dráky na talíøe. Teprve poté, co vymyslela, jak talíøe a hrníèky
uchytit do drátìných drákù tak, aby pevnì drely
i v silném proudu, umístila dráky na kruh. Ten
byl napojen na motor, který kruhem otáèel. Voda
pak na nádobí padala shora.
Zpoèátku se myèky objevovaly hlavnì v restauracích a na lodích, pozdìji v hotelích, zaèala si je
poøizovat i armáda. A o pár desítek let zamíøily
do domácností.

Sekaèky na trávu mají dnení
podobu u 60 let

edesáté narozeniny oslavila loni sekaèka na trávu v podobì, v jaké ji nejèastìji potkáte na èeských zahradách. Tato rotaèní sekaèka s jedním
noem otáèejícím se kolem svislé osy se poprvé
objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první zaèal opravdu
vánì konkurovat kose, je ale mnohem starího
data. Patent na nìj získal 31. srpna 1830 Edwin
Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém
hrabství Gloucestershire. V podstatì jen zvìtil
zaøízení, kterým se v textilních továrnách sestøihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekaèky pohánìné nejprve parními stroji
a pozdìji benzinovými motory. První elektrická
sekaèka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotøebièù se dnes soustøeïují i na
úspory - pøedevím energie a vody. Jedním
z dùleitých smìrù dalího vývoje je neustálý dùraz na pouití takových materiálù pøi výrobì, které po skonèení ivotnosti umoní jejich recyklaci
v co nejvìtí míøe.
Recyklací elektrospotøebièù se uetøí a osmdesát procent elektrické energie, jeliko získání
materiálù recyklací je daleko levnìjí ne jejich
tìba pøímo z nerostných surovin - zejména
v pøípadì eleza. Navíc zásoby primárních surovin na naí planetì nejsou neomezené, zdùrazòuje význam zpìtného odebírání elektrospotøebièù generální øeditel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
H. Heømánková

LOUÈENÍ

S LÉTEM

V sobotu 6. záøí 2014 se beranovtí hasièi seli nad grilovaným prasátkem, opeèenými buøty a vychlazeným pivem. Tolik
hasièù, obèanù i chalupáøù pohromadì Beranova Lhota dlouho nevidìla. Celkovou atmosféru zpøíjemnila harmonika
v podání pánù Procházky a Slepièky a oivilo pobíhání dìtí.
Èas v prùbìhu opékání neuplynul marnì  hasièi jej pod vedením velitele vyuili ke stavbì døevníku. Hasièi z Beranovy
Lhoty se tak pìknì rozlouèili s létem.
SDH Beranova Lhota
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O ÈESKÝCH POUSTEVNÍCÍCH

Dnes bychom stìí hledali
èlovìka, který by trvale il v lese,
ivil se tím, co les dá, pil vodu
z køiálové studánky a celý den
dlel na modlitbách. Døíve se takovým lidem øíkalo poustevníci. Nìkteøí sídlili v jeskyni, jiní si
na odlehlém místì v lese zbudovali nuznou chatku, vìtinou
ze silnìjích vìtví, a spáry ucpali
mechem. Pøed takovýmto obydlím zpravidla stával køí s klekátkem a poblí byl zavìen zvonec, kterým poustevník tøikrát
dennì vyzvánìl, aby pøipomnìl
poutníkùm, e je èas k modlení.
V Èechách nebyli poustevníci øídkým zjevem, naopak jich
prý bylo víc ne dost. Zejména
v druhé polovici 18. století jich
prý bylo víc ne far.
Za prvního èeského poustevníka je povaován sv. Ivan. Prý
to byl chorvatský knìiè, syn
chorvatského kníete Gostimysla, který pøijal køesanství
a pak hledal místo vzdálené svìtu. Nael je poblí dnení obce
Svatý Jan pod Skalou (Berounsko), kde pak v jeskyni il dlouhá léta v naprosté samotì. ivil
se koøínky a mlékem, které mu
poskytovala ochoèená laò. Zde
prý ho po ètyøiceti letech nael
kníe Boøivoj, který pak zde nechal postavit kapli.
To ve je ale pouze jedna z nìkolika legend, protoe o osobì
sv. Ivana nemáme historické
doklady. Nejblíe pravdì asi je,
e sv. Ivan byl synem Hostimila,
kníete èeských Chorvatù, kteøí
mìli svá sídla poblí Labe a Jizery. Ivanùv zboný ivot a øada
povìstí o nìm zpùsobily, e se
jeho pùsobitì brzy stalo cílem
mnoha zboných návtìvníkù
a po jeho smrti se sem v den
jeho svátku  25. èervna  ko-

naly hojné poutì. Jejich úèastníci se nikdy nezapomnìli ozdobit snítkou kyvalu slièného,
který zde hojnì roste a kterému
zdejí lidé neøeknou jinak, ne
vousy sv. Ivana. O sv. Ivanovi
a jeho zboném pùsobení je
øada krásných povìstí, z nich
mnohé se vyprávìjí dodnes.
Jedním z dalích významných poustevníkù je zbonì
uctívaný èeský patron sv. Prokop, který se za panování milostivého kníete Boleslava II.
narodil v Chotùni u Èeského
Brodu v rodinì zboného zemana. Po vysvìcení na knìze se
usídlil ve skalní jeskyni, vyhnal
divé bìsy, které v ní po staletí
sídlily, a u jeskynì postavil malou kaplièku. Zde ho pøi lovu
objevil kníe Oldøich, Ivana bohatì obdaroval a poádal ho,
aby se stal zpovìdníkem jeho
manelky, krásné a bohabojné
Boeny. Ná pozdìjí národní
svìtec zde s její podporou zøídil
kláterní cellu, to je osadu nìkolika domorodých poustevníkù, kteøí bohu a chudým lidem
prokazovali rùzná dobrodiní.
Pozdìji zde z podpory mnoha
zboných dárcù postavil podle
východního vzoru rozlehlý kláter a za nìjakou dobu i nádherný chrám zasvìcený Pannì Marii a sv. Janu Køtiteli. Svatý Prokop
se stal opatem a kláter i chrám
spravoval dobøe a moudøe.
Ná slavný národní svìtec,
poustevník Prokop, byl ztìlesnìnou láskou k rodné èeské
zemi i drahému èeskému jazyku
a dnes bychom  bohuel 
v tomto smìru jen tìko hledali
jemu podobného èlovìka. Svatý Prokop svùj velkolepý a krásný ivot dokonal 6. dubna 1053
a za nesmírného alu a krutého

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Marie imanová, Chotoviny
Karel Matouek, Èervené Záhoøí
6 5 let Frantiek Zrzavecký, Èervené Záhoøí
Marie Blaková, Chotoviny
Vìra Dolealová, Chotoviny
Josef Pazourek, Chotoviny
Zdenìk arovec, Beranova Lhota
70 let Miroslav Dvoøák, Chotoviny
96 let Albìta Podzimková, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

bolu vech Èechù byl pochován
v chrámu, který sám zbudoval.
Za svatého byl prohláen v roce
1204. Také o nìm se dochovalo mnoho líbezných povìstí,
které dnes patøí ke klenotùm
èeské poetiky.
Dalím významným poustevníkem byl jistý Vintíø, i kdy jeho
památka je trochu poramocená. Vintíø pocházel z Durynského èili Hessenského rodu.
V mládí prý il velice rozmaøile,
ale pak se obrátil a vstoupil do
klátera v Altaichu, kde il v pokání a odøíkání. Odtud odeel do
umavských hvozdù, kde na
souèasném Hartmanicku v poustevnì na skále pøi stezce do
dnení Bøeznice il tøicet let. Díky
jemu byl objeven zázraèný pramen léèivé vody, který Vintíø
posvìtil a pøi kterém pozdìji
vznikly Letínské láznì u Blovic.
Ve své poustevnì il a do smrti, která ho zastihla v roce 1045.
Vintíø byl nìkterými historiky povaován za zrádce èeské
zemì. Prý se zle odmìnil tehdejímu èeskému kníeti Bøetislavovi za poskytnuté pohostinství
tím, e prý ukázal v roce 1041
nìmeckému císaøi tajnou cestu
do Èech, protoe Bøetislav dal
vechny cesty v umavských
hvozdech, které smìøovaly do
Èech, opatøit hlubokými záseky,
kterými vojska nìmeckého císaøe nemohla proniknout. A teh-

Obecní
knihovna

Milí ètenáøi, omlouváme se
za chybnì uvedenou otevírací dobu knihovny v minulém èísle a zde je oprava:
Otevírací hodiny:
Ú t 12.00 - 17.00 hodin
S t 8.00 - 13.00 hodin
Èt 12.00 - 17.00 hodin
dy prý Vintíø, který terén velmi
dobøe znal, pøevedl nìmecká
vojska oklikami pøes èeské hranice, aby Èechùm mohla vpadnout do týlu. Toto tvrzení ale
není nikterak doloeno. Jednak
Vintíø byl v té dobì ji blahoslavený, bylo mu 88 let a neshoduje se to ani s jeho velkolepým
pohøbem, který mu v roce 1045
vystrojil sám kníe Bøetislav. Vintíøovy ostatky jsou uloeny
v bøevnovském kláteøe.
Jak ji bylo øeèeno, v Èechách ilo mnoho poustevníkù,
ale  jak u to tak bývá  ne
vichni ili pøíkladným ivotem.
Ale o tom snad nìkdy jindy.

Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

ÈÁROVÝ KÓD

Èárový kód dnes najdeme na
kadém výrobku. Do naeho ivota vstoupil tie a nenápadnì a je
mimo jiné zajímavý tím, e je jednou z mála vìcí, o kterých víme,
kdy se narodily. Bylo to 26. èervna 1974 v jednom z amerických
supermarketù, kdy si zcela náhodný zákazník koupil obyèejný balíèek výkaèek s prvním èárovým
kódem.
Ale ve zaèalo u v roce 1949.
Tehdy si na plái floridského Miami jistý Norman Joseph Woodland

lámal hlavu, jak vyøeit stínost
známého obchodníka na pomalé
markování zboí u pokladen. Sotva tøicetiletý inenýr Woodland vìdìl, e pøi øeení tohoto problému
musí vyjít z unikátního kódu morseovky, a tak si do písku kreslil její
nìkteré znaky v podobì teèek. Vtom
zavál vítr, z teèek v písku se staly
dlouhé tenké linky  a èárový kód
byl skoro na svìtì!
Trvalo ale jetì dosti dlouho, ne
èárový kód dosáhl masového nasazení. U nás byl poprvé pouit
v roce 1985 v tehdejím Domì
módy.

-wer-

Noví obèánci

Thea Dolealová
Èervené Záhoøí

Hermína Drtinová
Chotoviny

Václav Forman
Jeníèkova Lhota
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OBECNÍ KNIHOVNA
zve

na dalí BAREVNÝ ÈTVRTEK
s panem Èástkou.
Srí Lanka - národní parky a dalí pøírodní zajímavosti. Ostrov Srí Lanka má na svém území mnoho národních parkù. Pøi své cestì jsme
nìkolik z nich navtívili. Na vysoèinì v centru
ostrova leí národní park Horton Plains, kde
se náhorní planina v nadmoøské výce kolem
2000 m kadé odpoledne zalévá mlhou stoupající z hlubokých údolí. Pøírodní podmínky
tak daly vzniknout jedineènému ekosystému
horského mlného lesa. Oproti tomu národní
park Yala leící v jihovýchodní èásti ostrova
pøekypuje hojností zvìøe. Mezi spatøenými
druhy byli mimo jiné divocí sloni indiètí èi
levharti. Pøi toulkách Srí Lanskou pøírodou si
udìláme výlet do detného pralesa Sinharaja
i do svìtoznámé botanické zahrady Peradenyia nedaleko Kandy.
Ve ètvrtek 16.10. od 17 hodin
v obecní knihovnì v Lipové ulici.
Vstupné dobrovolné, obèerstvení zdarma.
na pøednáku pro irokou veøejnost na téma
PØIROZENÉ POTRAVINY, které odkyselují a odstraòují tìké kovy z organismu.
Praktické rady, návody a jednoduché recepty
+ ochutnávka, urèení aktuálního ivotního kamene. Drobný dárek pro úèastníky.
Ve ètvrtek 23.10. 2014 od 17 hodin.
Vstup volný.

Výroèí smrti Jana iky

Je tomu ji 590 let,
kdy u Pøibyslavi zemøel èeský vojevùdce
Boích bojovníkù Jan
ika z Trocnova. Èeský národ nemá ve
svých dìjinách význaènìjího velitele, který
se proslavil nejen
svým vojenským umìním, ale který té pøísnì dbal
na morální stav svého vojska podle Boího øádu
 husitù.
Katolický knìz Jakub Deml napsal: Byli to
opravdu bojovníci Boí, bojující nikoli z dùvodù
obchodních nebo nízce politických, nýbr jedinì
za osvobození národa, za pravdu a právo. Spisovatel Josef Holeèek øíká: Otázka musí znít, co
je uèinilo bojovnými. Jejich pohnutá duevnost,
pobouøené neøestmi tohoto svìta svìdomí, pøesvìdèení, e zlo se musí stavovati vemi pro-

støedky, tedy také meèem. Také ika
byl jihoèeský dobrák. Chýnovský
rodák, ná táborský krajan, sochaø
Frantiek Bílek, byl mnohokrát ve
svém díle nadchnut a inspirován postavami, které pøicházely, aby obrozovaly a zulechovaly vezdejí ivot. Jan ika z Trocnova
byl jedním z nich. Bílek jej stavìl vedle Jana Husa,
jako toho, který pravdu zastával. Bílkùv reliéf
iky známe z táborského Masarykova domu
a v nìkterých naich domácnostech bychom jetì nali portrét vytvoøený z pálené hlíny, kterému
vtiskl název Janu z Kalicha (viz. obrázek). Nejzajímavìjím je vak jeho návrh ikova pomníku. Známe jej z obrazu, který byl vydán pøed devadesáti léty. Kolem tohoto obrazu èteme nápis:
Jan z Kalicha v ovzduí své matky, své eny
a dcery, v ovzduí utvaných a kaceøovaných,
u svých vojevùdcù a svého voje. Vechny pohledy spoèinuly na nìm a jeho na Bohu se slovy: Tvé

spoleènì s SDH Èervené Záhoøí dìti a jejich
rodièe na ji tradièní lampiónový prùvod
SVATOJÁNCI SE LOUÈÍ S LÉTEM, který
se koná v rámci týdne
knihoven dne 3.10.
Sraz je pøed novou
knihovnou v 18.55 h.
S sebou vezmìte lampiónky, tyèky, náhradní svíèky a zápalky, buøtíky, chléb i keèup.
Nezapomeòte pohodlné boty a dobrou náladu. Za bezpeènost dìtí zodpovídají jejich rodièe. Pedagogický dozor není zajitìn.
. Petrásková
je království!. K tomuto ji zmínìný Deml uvádí
vysvìtlení: ikovo hrdinství, tak jako ikova
pravda, vyrùstaly... ze skuteèností, které se jmenují rodina a Bùh!
Ve sboru Církve èeskoslovenské husitské
v Chotovinách pøipomeneme památku Jana iky bohoslubami v nedìli 12. øíjna 2014. Poté
bude pøedstaven výe zmínìný Bílkùv obraz. Bohosluby zaèínají v 10.30 hodin.
Následující mìsíc, v nedìli 2. listopadu opìt
ve stejném èase, v den památky zesnulých, podìkujeme Bohu za nae blízké, kteøí nás pøedeli v náplò vìènosti.
Oldøich Horek, faráø CÈSH

10/2014

LISTY CHOTOVINSKA

7

Zaèíná podzimní èást kuelkáøské sezóny 2014/15
Koneènì po dlouhé, pøedlouhé pøestávce, odpoèinku, pilování stylù a formy se rozehrály první mistrovské zápasy vech
úrovní. Probíhají poèáteèní boje o body a nakroèení do soutìí, jak to bývá, nìkteøí úspìnì druzí ménì...

Drustvo A  Divize Jih

CHJK Jihlava  Chotoviny
2555 - 2571  3 : 5
Bartoò 456,
Køemen 427, Chobotský 409, Vacko 418, Bervida 418, Hrstka 443.
K prvnímu letonímu zápasu jsme vyjeli do Jihlavy, která jetì loni hrála
3. ligu. Respekt ze soupeøe jsme mìli od zaèátku, protoe nám chybìly
dvì opory týmu Honza F. a Zbynìk, kteøí mìli pracovní povinnosti. Museli
jsme si tedy hned v prvním kole pùjèit Honzu Chobotského, kterému tímto
dìkuji za vstøícnost. Hra byla velmi vyrovnaná. Lubo jako 4. hráè bohuel nepromìnil ance na vítìzství, tak jsme pøed závìreènou ètveøicí
prohrávali 3 : 1 o 55. Natìstí závìr zvládají bravurnì Honza B. a Libor
a zápas otáèejí do vítìzného konce. Velmi cenné body vezeme domù.
KK Slavoj irovnice  Chotoviny 2655 - 2683  3 : 5
Foøter 496,
Køemen 418, Vacko 422, Bartoò 463, Hein 490, Hrstka 394.
K druhému venkovnímu zápasu jsme zavítali do irovnice. Na zaèátek
sice Petr prohrává, ale Honza Foøter excelentním výkonem (osobní rekord 496 kuelek) stahuje skóre. Míra bohuel v závìru tìsnì prohrává,
ale následnì pìkným výkonem Honza B. navyuje skóre, které té nádherným náhozem podpoøí Zbynìk. Výhra je na dosah, pøed závìreènou
dvojicí vedeme o 95 kuelek. Trápící se Libor, který nemìl svùj den, sice
prohrává, ale výhru a body vezeme opìt domù.
Chotoviny  TJ Nová Ves u È. B. 2631 - 2460  6 : 2
Køemen 500,
Foøter 398, Hrstka 479, Vacko 396, Bartoò 425, Hein 433.
V domácím prostøedí jsme pøivítali nováèka Divize, Novou Ves u È. B.
A dìli se vìci! Jako první se pøedvedl Petr Køemen, kdy porazil rovných
500 kuelek a prolomil tuto magickou kuelkovou hranici. Vytvoøil si
nejen svùj nejlepí osobní zápis, ale ustanovil i nový rekord chotovinské
kuelny. Dále se vyvíjel zápas jako na houpaèce. Honzovi F. se nedaøí
a prohrává. Libor nael opìt svou hru, zavzpomínal na staré èasy, po
polovinì to vypadalo jetì lépe, 1. dráha 256, nakonec pìkným výkonem
poráí soupeøe. Míra V. prohrává, nahráno je moøe bodù, ale jetì alespoò jedno vítìzství potøebujeme. Honza B. se pøetahuje se soupeøkou,
bojuje hlavnì sám se sebou a nakonec potøebný bod uloví. V závìru
Zbynìk H. sice nepøedvádí svùj standart, ale výhra potvrzuje nae vítìzství. První letoní domácí body zùstávají doma. Jetì jednou gratulujeme Petrovi k nádhernému èíslu a rekordu.
Domácí utkání podzimní èásti:
pátek 17. 10. Chotoviny  TJ Jiskra Nová Bystøice
17:30
pondìlí 27. 10. Chotoviny  TJ Start Jihlava
17:30
pátek 31. 10. Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
17:30

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B  KK Loko Tábor B 2423 - 2485  2 : 6 Køemenová H. 420,
Kuèerová 381, Svatoová 399, Makovcová 400,
Køemenová L. 420, Svaèina 403.
Od zaèátku srpna se pøipravujeme na nový roèník krajské soutìe. V závìru
pøípravy se zdá, e forma je na vzestupu. Bohuel hned první domácí
utkání s táborskou Lokotkou se nám moc nedaøí. Opìt, stejnì jako loni,
zaèínáme výkony okolo 400 poraených kuelek a to bude málo na kadého soupeøe.
TJ Sokol Písek  Chotoviny B
2422 - 2350  6 : 2 Køemenová H. 437,
Chobotský 349, Svatoová 370, Makovcová 400,
Svaèina 395, Kuèerová 399.
Písecká tìká a nevyzpytatelná kuelna nám pøíli radosti nikdy nedìlala
a ani tentokrát to nebylo jiné. Honza zaèíná dobøe, po polovinì 212 nic
nenaznaèuje hrùznému konci 349. Prohráváme 100. Hanka hraje výbornì a vrací kuelky nazpìt. Bohuel to bylo z naí strany ve a s dalími
výkony se nedalo pomýlet na zisk bodù. Nedaøí se, ale bojujeme.
Domácí utkání podzimní èásti:
pátek 3.10. Chotoviny  Tatran Lomnice nad Lunicí
17:30
pátek 10.10. Chotoviny  Jiskra Nová Bystøice B
17:30
pátek 24.10. Chotoviny  KK Èeský Krumlov
17:30
pátek 7.11. Chotoviny  TJ Sokol Nové Hrady
17:30

Drustvo D  Okresní pøebor
TJ Silon SU D  Chotoviny

2289 - 2181  6 : 2
Otradovec 417,
Liková 369, Kratochvílová 290,
Kubeová 387, mejkal 374, Nohejlová 349.
Zaèátek okresního pøeboru se pøíli nepovedl, ale první vyhrání...
Petr Otradovec hraje pìknì a vítìzí, následují nae dvì nové hráèky,
které teprve sbírají poznatky z soutìí dospìlých, ale ani dalím, zkueným se pøíli nedaøí. Prohráváme a tìíme se na domácí utkání.
Domácí utkání podzimní èásti:
støeda 1.10. Chotoviny  KK Loko Tábor E
16:00
støeda 15.10. Chotoviny  TJ Silon SÚ C
16:00
støeda 5.11. Chotoviny  KK Loko Tábor D
16:00

Okresní pøebor dorostu

Tento rok jsme do mistrovských soutìí pøihlásili opìt dvì drustva dorostu. Hrají tøíèlenné smíené týmy, chlapci i dìvèata, mladí/starí áci/ákynì
a dorostenky. Letoní roèník odehraje celkem 5 týmù, 2x Chotoviny,
2x Lokomotiva Tábor a Chýnov. Hlavním cílem této soutìe je získávat zkuenosti, okusit atmosféru týmových bojù a samozøejmì zvyování výkonnosti, ladìní stylu a herního projevu. Urèitì se to naim nástupcùm za
vydatné pomoci rodièù daøí.
Drustvo A - Makovec, Smr, Pultar
Drustvo B - Køemenová Lenka, Køemenová Martina, Bartoò
Soutì se teprve bude zahajovat, ale ji v záøí zaèínáme turnajem Poháru
mladých nadìjí v Nové Bystøici a Pohárem Dorostu v Pelhøimovì.
Na závìr dovolte srdeènì Vás pozvat na uvedené domácí zápasy naich
drustev. Podpoøte nás ve sportovních bojích o mistrovské body a uijte si
pøátelskou sportovní atmosféru v pøíjemném prostøedí.
M. Vacko
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VIKTORIA PLZEÒ
Elitní tým èeského fotbalu pobýval
pøed pohárovým zápasem proti FC
MAS Táborsko u nás v Chotovinách.
Horváth a spol. bydleli v Hotelu Gold
a zatrénovali si i na høiti. Po chotovinském paitu se tak prohánìly hvìzdy jako Limberský, Tecl, Koláø, Pilaø,
Horváth, Procházka nebo Petrela.
Podmínky jsme mìli skvìlé
a høitì máte moc dobøe pøipravené, pozdravujte pana správce, smál

8

V CHOTOVINÁCH!

se po dopoledním tréninku Pavel
Horváth. Po zranìní má individuální plán, take trénoval sám jetì o 20
minut déle ne ostatní, zatímco tým
u byl zpátky v Goldu. Naráka na
kvalitní høitì trenéra a správce Èestmíra Køíku urèitì potìila. Horváth
zapózoval pøed tribunou a zjevnì
mìl dobrou náladu. Jako by tuil, e
Plzeò vyhraje pohárový zápas proti
Táborsku bez potíí 3:0.

Muùm zaèátek soutìe vyel
tìstí se tým Chotovin sebral. Sníil
na výbornou
U máme za sebou první mìsíc
fotbalových soutìí a vechny chotovinské týmy si vedou více ne dobøe. Hlavnì áèko na zaèátek pøekvapilo.
Na úvod Chotoviny porazily venku
Vlastiboø 3:1, dalí zápas s Bøeznicí
byl odloen kvùli nepøíznivým podmínkám.
Dalí venkovní zápas sehrál tým
muù v Sezimovì Ústí, na høiti
Sokolu. Od zaèátku zápasu bylo jasné, e domácí nehodlají Chotovinám
nic darovat, a brzo vedli 2:0. Na-

nejdøíve Bondarev, zanedlouho srovnal Jordák a obrat dokonal pohotovou støelou T. Vrhel. Do druhého poloèasu vbìhli fotbalisté Sokola ivìjí a brzo srovnali na 3:3. Po zbytek zápasu se oba týmy snaily vstøelit
rozhodující gól. Ze hry mìly více
Chotoviny. V závìru ale vyrobil gólman Mansfeld chybu a Sokol tak
vydøel 3 body.
Sokol SÚ  Chotoviny 4:3 (2:3)
Po dvou zápasech venku se mui
chtìli koneènì ukázat domácímu publiku a navázat na dobré výkony

Mladí pøípravka zatím válí
Nejmladí fotbalisté Chotovin, roèníky 2006 a 2007, hrající Okresní
pøebor si zatím vedou neoèekávanì dobøe.
V prvních tøech zápasech nepoznali jiný výsledek ne vítìzství (doma
Sokol SÚ 8:0, v Ml. Voici 14:0 a doma Meteor Tábor B 19:3).
Za pøípravku hrají: roèník 2006 - Samek (brankáø - 1 gól), Passler
(15 gólù), Bìtík (6) a L. Filip (2). Roèník 2007 - Krätzer (7), Hlinák (3),
T. Filip (3), Karas (2), Kolací (1), Souèek (1), Lachout, Pavlíèek
a Kratochvíl.
Kluci, jen tak dál! Nejblií domácí zápas hraje mladí pøípravka
ve ètvrtek 2.10. od 17:00 s Táborskem C.

z pøedchozích zápasù. Povedlo se
jim to náramnì. Chotoviny hostily
lídra tabulky z Radenína. U od první minuty bylo jasné, kdo je doma.
Domácí byli pøi chuti, aktivnìjí.
Hvìzdou zápasu byl Martin Kromka, støední obránce, který zaznamenal hattrick. Ètvrtou trefu pøidal kapitán týmu Jakub Jordák. Trenér
Èestmír Køíka zail famózní nedìli.
Dopoledne s dorostem vybojoval exhibièní výhru 12:1 v Sobìslavi a odpoledne vyhrál 4:1 s muským týmem proti Radenínu. Take jeho nedìlní skóre: 16:2.
Chotoviny  Radenín 4:1 (2:1)
Muský výbìr Chotovin èekal dalí zápas v Koicích, kde se body sbírají vdycky obtínì. Po obrovském
boji mui urvali bod po remíze 1:1.
Trefil se Skalický.
Koice  Chotoviny 1:1
Poslední záøijový zápas hráli mui
doma s Veselím nad Lunicí B.
Hráèi Veselí nepøijeli v kompletní sestavì a hráli celý zápas v deseti.

Chotoviny v poèetní výhodì kontrolovaly hru, výbornì kombinovaly
a do poloèasu vedly 2:0. Po pøestávce se spustila gólová smr a Chotoviny nakonec rozdrtily Veselí 7:0.
Chotoviny  Veselí n/Lu. B 7:0
Branky: T.Vrhel 3, J.Vrhel,
Bondarev, Friedrich a vehla.
Vítìzná sestava: Mansfeld - Plecitý
- Skalický, Kromka, Dvoøák - J.Vrhel,
vehla, T.Vrhel, Friedrich - Bondarev, Jordák. Støídali Kubela a mejkal.

Okresní pøebor muù
1. Bøeznice
4
2. Petrastav Radenín 5
3. Veselí n/Lu. B 5
4. Sokol S. Ústí B 5
5. Chotoviny
4
6. Lom
5
7. Boejovice
4
8. Tuèapy
4
9. Koice
4
10. METEOR Tábor B 4
11. Vlastiboø
4
12. Øepeè-Opaøany B 4

18:3
19:6
15:6
17:11
11:7
7:6
4:9
6:11
4:7
5:9
6:13
2:26

12
12
12
9
7
7
6
4
2
2
1
0

Dorost pøedvádí bojovný fotbal, který pøináí úspìchy!
Chotovinský dorost doposud pøedvádí, e ani malý poèet hráèù mu
nezabrání k získání cenných bodù
s nelehkými soupeøi. Kadý zápas se
dá nazvat bitvou.
V klání mezi Chotovinami a Týnem
to bitva byla. Dorostencù se selo
pouze 10, jeliko se znovu zápas
køíil se zápasem Táborska, a tak
museli hrát pouze chotovintí svìøenci kouèe Èestmíra Køíky. Ten
moc dobøe vìdìl, e Týn nebude lehkým soustem. Velkou posilou pro
tento zápas se stal Luká Carva, kterého Táborsko uvolnilo. Právì on
vytvoøil kuriozní gól. Jeho nákop se
od vlastní brankové èáry snesl a do
branky soupeøe! Týn mìl sice více
ze hry, ale nedokázal si vytvoøit ádnou velkou akci. Zato Chotoviny
mìly ancí hned nìkolik. O dalí gól

se postaral Pìkný. Koneèná remíza
2:2 byla asi spravedlivá. V penaltách znovu zazáøil Carva, hned tøi
z nich chytil a jednu sám promìnil.
Dalí týden pøila velká exhibice
v Sobìslavi. Tým se koneènì seel
v plné sestavì i s posilami z Táborska a byl z toho výsledek 12:1! To se
jeví jako výhra s rozdílem klidnì dvou
tøíd mezi týmy. A také to tak vypadalo i hernì. Výborná kombinace, míè
neustále pod kontrolou, Sobìslav
mohla být ráda, e neprohrála jetì
vìtím rozdílem.
Soupeø z Veselí byl na znovu oslabené dorostence u pøíli. I pøes koneènou prohru 1:2 byl k vidìní znovu bojovný výkon, který by si zaslouil alespoò remízu.
Dalí soupeø z Nové Vèelnice se
mohl pynit prvním místem bez ztrá-

ty bodu a výborným skóre. Nelehký
to úkol èekal dorostence. První minuty ale naznaèily, e i s Novou Vèelnicí se dá hrát a co víc, dokonce ji
pøehrávat. První poloèas na ance
vyhráli bezpochyby nai dorostenci, i pøes to ale Vèelnice dokázala
vsítit jednu branku. Zaèátek druhého poloèasu Chotoviny vùbec nezachytily a bìhem pìti minut z toho
byl stav 0:3. Poté se ale hra zaèala
výraznì obracet! Vìtí pressing zaèal hostùm vycházet, domácí Vèelnice dìlala èím dál více chyb. Chotoviny nastartoval k obratu promìnìný pokutový kop v podání Kollárika po faulu na Tomáe Váchu. Domácí vypadali dost rozladìnì a dìlali dalí a dalí chyby v obranì. Jednu z nich potrestal Pták, dalí znovu
Kollárik. Za stavu 3:3 ale Chotoviny

nepolevily a dorazily soupeøe ètvrtým gólem zaøízeným znovu Ptákem. Velký obrat na høiti vedoucího celku byl dokonán!

ÈEZ  I. A st. dorostu sk. C
1. N. Vèelnice
4 25: 4 12
2. Kunak/Studená 5 14: 7 12
3. Daèice
5 17: 12 12
4. Týn
4 10: 3 10
5. Bechynì
5 16: 5 9
6. Chotoviny/Táborsko B 5 17: 8 7
7. Sepekov
5 6: 7 7
8. Veselí B/Lomnice B 4 9: 10 6
9. N. Bystøice
5 18: 23 6
10. Bernartice
5 9: 15 6
11. Ml. Voice
4 4: 7 3
12. Met. Tábor
5 5: 19 0
13. Sobìslav
4 3: 33 0
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

