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Rozloučení s absolventy naší školy
Slavnostní rozloučení s absolventy Základní školy a Mateřské školy Chotoviny proběhlo už
v pátek 26. června. Stejně jako
byl tento školní rok zcela odlišný od těch předchozích, také
rozloučení proběhlo v netradičním prostředí. Paní Marie Knotková a Zuzana Sumerauerová
z obecního úřadu připravily letošní slavnost ve stínu lip u kostela sv. Petra a Pavla. Z původně
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nouzového řešení, kdy jsme téměř do poslední chvíle nevěděli, kolik lidí se bude moci akce
společně zúčastnit, vzešla událost, která slavnosti propůjčila
tu pravou atmosféru.
Slavnostnímu rozloučení přihlíželi kamarádi ze školy, rodiče
i prarodiče a premiérově také
naši nejmenší z mateřské školy.
A právě při pohledu na malé děti
vedle na pohled téměř dospěle
vyhlížejících deváťáků si člověk
uvědomil, jak čas ve škole rychle uteče. Z vyjukaných dětí ve
školce se jako mávnutím kouzelného proutku stali absolventi,
kteří stojí na prahu nové etapy
svého života.
Každé loučení s sebou přináší
slzy dojetí i smíchu, vzpomínání
a hlavně přání. I my přejeme
našim absolventům v jejich dalším životě hodně štěstí a úspěchů.
Martina Sochůrková
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Víte co kam patří? Naučte se, jak třídit odpad – 1. část
Jak asi víte, ke třídění odpadu jsou dnes již téměř všude k dispozici barevné kontejnery. Víte ale, co kam patří? Připravili jsme
pro vás ucelený přehled, který vám usnadní orientaci v třídění
odpadů. Buďte efektivní a naučte se, jak správně třídit odpad.
Pojďme na to.

10 důvodů, proč třídit odpad
Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění
má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi
nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:
1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
2. zlepšení životního prostředí,
3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,

5. opětovné použití odpadových materiálů,
6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
8. finanční úspora za odvoz odpadu,
9. podpora recyklované výroby,
10. občanská zodpovědnost.

Co kam patří?
Třídění odpadu začíná u vás doma. Můžete si proto pořídit speciální odpadkové koše, které jsou označeny stejnými barvami,
jako kontejnery před vaším domem. Ulehčíte si tak práci.
Nádoby na tříděný odpad jsou systematicky kategorizovány
podle barev. Základními barvami jsou modrá na papír, zelená
na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápojové kartony.
V mnohých případech ale lidé hází do kontejnerů odpady,
které tam vůbec nepatří. Často
to k tomu totiž svádí. Pojďme
si tedy připomenout, co přesně kam patří.

Tříděný odpad
podle barev
kontejnerů
Před každým tříděním obalových materiálů byste měli
zkontrolovat značku s recyklačním symbolem a kódem.
Jsou uvedeny níže u jednotlivých odpadových materiálů.
V ideálním případě se snažte
třídit:
Papír
Sklo
Plasty
Nápojové kartony
Bioodpad
Nebezpečný odpad
Elektronika
Směsný odpad
. . . A příště budeme pokračovat podrobnějším tříděním do
barevných kontejnerů . . .

Připomenutí poplatníkům
– doplatek stočného –
Jen připomínám, že Ti,
kteří si zaplatili letošní
stočné do dubna v poměrné
výši (221,– Kč), již mohou
doplatit zbylou částku
(422,– Kč na osobu)
v hotovosti na pokladně OÚ
nebo převodem na číslo
účtu obce u ČSOB
(156930562/0300)
se správným variabilním
symbolem.

Za OÚ Chotoviny
H. Heřmánková
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STŘÍPKY Z OBCE
Rada obce prodloužila zákaz napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně, mytí automobilů,
komunikací a dopravních značek do 30. 8. 2020.
Stavba „Připojení vrtané studny u školního hřiště na
vodovod Chotoviny“ je dokončena. Čekáme na výsledek
úplného rozboru surové vody, který je nutný ke kolaudaci a vpuštění vody do vodovodní sítě.
Ve vodárně v Chotovinách byla provedena výměna
náplní filtrů, které odstraňují z vody železo.
V přípravě připojení Chotovin na Jihočeskou vodárenskou soustavu došlo k dalšímu posunu. Město Tábor
schválilo vedení přivaděče z Čekanic do Chotovin po
městských pozemcích. Podmínkou je umožnit připojení Stoklasné Lhoty.
Dne 18. června proběhlo jednání o vlakových jízdních
řádech 2020/2021. Obec předala Jihočeskému koordinátorovi dopravy (JIKORD)všechny připomínky, které
k jízdním řádům shromáždili zastupitelé. Odpověď na
naše připomínky jsme zatím neobdrželi.
V červnu byl dokončen odvoz zeminy z lokality Řevnov
– alej. Upozorňujeme, že místo není určeno k odkládání odpadů!

V červnu byly provedeny drobné opravy obecních komunikací.
Z důvodu nižších příjmů obecního rozpočtu (KORONAVIR) byly prozatím zastaveny práce na projektech a záměrech, které nebyly plánovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020. O další úpravě rozpočtu bude jednat
ZO v úterý 25. 8. 2020 od 19.00 hodin.

ODEČTY
VODY
V měsíci srpnu opět provede úřadem pověřený pracovník odečty vodoměrů,
proto bych chtěla požádat
všechny občany o součinnost při této činnosti. Předem dostanete do schránek oznámení o době odečtů ve
vaší nemovitosti, pokud však nemáte schránku, nemůžeme Vás předem informovat. Také bych chtěla požádat
o kontrolu funkčnosti domovních zvonků, bez kterých se
k Vám též odečítající pracovník nedostane.
Pokud nebudete z jakéhokoliv důvodu ve své nemovitosti v době oznámeného dne odečtu přítomni, zašlete
na obecní úřad stav Vašeho vodoměru společně s jeho
fotografií na e-mail (poplatky.ou@chotoviny)
nebo na telefon (734 578 549).
H. Heřmánková
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Ministerstvo pro místní rozvoj dodatečně doporučilo
poskytnout dotaci obci Chotoviny na výstavbu kuželny,
jejíž realizace proběhla v loňském roce (cca 3 mil. Kč).
Ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo poskytnout
dotaci obci Chotoviny na výstavbu víceúčelového hřiště
v Jeníčkově Lhotě (cca 1 mil. Kč).
V pátek 10. července zasáhla naši obec vichřice. Způsobila pády stromů v alejích i mimo ně. Děkujeme našim
hasičům za obnovu průjezdu komunikacemi i za pomoc
místním obyvatelům.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta

Škola už zase zeje prázdnotou.
Tentokrát se však děti rozutekly na prázdniny.
Než se tak stalo, stihli naši deváťáci úspěšně zvládnout přijímací zkoušky. Ač měli
podmínky oproti jiným rokům o něco těžší,
zvládli je opravdu na jedničku. Nejvíce našich absolventů se stane od září studenty
gymnázia. Na rozdíl od předchozích let, kdy
často deváťáci volili Gymnázium Soběslav,
si všech pět budoucích gymnazistů vybralo
pro svá další studia táborské Gymnázium
Pierra de Coubertina. Další čtyři deváťáci si
zvolili obor technické lyceum na SPŠ Tábor,
kde na stejné škole budou obor pozemní
stavitelství studovat také dva žáci naší školy.
Jednotlivci si pak vybrali obchodní akademii, střední školu spojů a informatiky, střední zdravotnickou školu nebo veřejnosprávní
činnost na SSJS v Táboře. Umělecky nadané žačky půjdou studovat výtvarné zpracování keramiky a porcelánu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni nebo také
obor obalovou techniku do Strakonic.
Je velmi dobře, že se naši absolventi chtějí věnovat také řemeslu. Hned tři naše bývalé deváťačky se vyučí cukrářkou, stejný
počet chlapců zaujal obor elektrikář, jeden
chlapec se stane zedníkem a jeden truhlářem. Ať už si naši absolventi pro další školní léta zvolili jakoukoli cestu, jménem svým

i všech svých kolegů jim přeji mnoho úspěchů. Věřím, že jsme jim poskytli kvalitní
vzdělání, na kterém mohou dobře stavět,
a doufám, že na naši školu budou vzpomínat jen v dobrém.
Velmi zajímavá akce proběhla v úterý
23. června v Obecní knihovně Chotoviny.
Paní knihovnice Pavlína Hrstková Jordáková připravila křest Komiksu, který vytvořily děti z 3. oddělení školní družiny pod
vedením jejich vychovatelky Yvony Kaňové
a bývalé knihovnice paní Zuzany Sumerauerové. Komiks by nemohl vzniknout
bez přispění obce Chotoviny a vstřícného
přístupu ABC tiskárny v Chotovinách.

Komiks slavnostně pokřtil za přítomnosti
autorů a jejich rodičů pan starosta, Mgr. Zde-

něk Turek, a paní Kaňová pak jednotlivé
příběhy přiblížila všem účastníkům slavnostního křtu.
Pro mnohé školní rok skončil již 11. března, kdy se uzavřely školy díky pandemii
koronaviru. Někteří využili možnosti návratu, jiní zůstali doma a věnovali se výuce na
dálku. Není na místě, abychom nyní hodnotili, jak výuka v době uzavření škol probíhala. Teprve čas ukáže, která ze zvolených metod byla skutečně účinná. Učitelé
měli ze strany MŠMT stejné informace jako
veřejnost, ovšem oficiální cestou se k nim
dostaly až mnohem později, než proběhly
v médiích. I učitelé se učili učit na dálku,
stejně jako rodiče se učili učit své děti.
Všichni jsme to měli velmi náročné, nikdo
jsme si takový průběh výuky pro 2. pololetí
školního roku dobrovolně nezvolili. A tak
nechme prozatím úvah nad tím, co bylo
špatně, kde jsme selhali, co mělo být jinak.
Opravdu až čas ukáže a hlavně věřme dětem, zvládly to dobře, a proto to zvládnou
i v září!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
rodičům, kolegům, vedení obce a hlavně
dětem za to, jak jsme společně tento nelehký školní rok přivedli ke zdárnému konci.
Přeji vám příjemné prožití letních prázdnin
a v úterý 1. září 2020 se těším ve škole
na shledanou!
Martina Sochůrková
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Co nového v mateřské škole
Po dvou měsících neplánovaného volna jsme se zase sešli ve školce. Děti se
těšily na své kamarády i na pestrý program, který je v měsíci červnu každoročně čeká. Hned první den to byla tradiční oslava Dne dětí. Užili jsme si zábavné dopoledne plné her a soutěží, za
splněné úkoly si všichni odnášeli sáčky
se sladkostmi.
10. června měli jít předškoláci ze třídy
Stromků na výlet do Moravče, který byl
nakonec kvůli deštivému počasí přesunut až na následující pondělí. Děti si v penzionu U Farmáře snědly zmrzlinu a prohlédly hospodářská zvířata, která na
statku chovají. Nejvíce se jim líbila malá
i velká prasátka, která se spokojeně
rochnila v blátě a která mohly děti nakrmit sušeným pečivem. Chceme tímto
poděkovat paní Rožďálové a paní Petrů
za ochotu a za nápoje a lízátka, která dětem věnovaly.
Ve středu 17. června nás čekalo roz-

loučení s předškoláky. Skupinka dětí z
kroužku angličtiny nám zazpívala písničky, které se ve školním roce naučili,
potom jsme zavzpomínali na básničky
a písničky, které jsme se všichni učili
během společně strávených čtyř let. Budoucím školákům jsme popřáli šťastný
start a hodně úspěchů ve škole, a každý
z nich dostal pamětní list, knížku plnou
obrázků a pohádek a CD, na kterém najde fotky z nejrůznějších akcí i všedních
dní v MŠ. Doufáme, že se jim ve škole
bude líbit a na školku budou vzpomínat
s úsměvem.
V posledním týdnu před prázdninami
čekal na děti ještě jeden úkol. V lese Faráku a blízkém okolí hledaly barevné fáborky a plnily úkoly, které je nakonec zavedly k ukrytému pokladu.
Závěrem chceme dětem i dospělým popřát krásné léto plné zážitků a odpočinku.
Těšíme se na vás zase v příštím školním
roce.
Adéla Drtinová
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Dne 23. 6. 2020 proběhl v knihovně křest Komiksu
vytvořený dětmi ze 3. odd. družiny ZŠ Chotoviny.
Komiks pokřtili starosta Mgr. Zdeněk Turek
a ředitelka školy Mgr. Martina Sochůrková.
V průběhu akce si i přítomní rodiče vyzkoušeli
tvorbu komiksových textů. Dětem patří velké
uznání za jejich práci na tomto projektu.
Děkujeme obci Chotoviny a Základní škole v Chotovinách za spolupráci a Zuzaně Sumerauerové
a Yvoně Kaňové za to, kolik času s dětmi při společné práci trávily a za nápady, které byly dětem
velkou inspirací. Obecní knihovna Chotoviny
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ČERVENCOVÝ SLOUPEK
„Po červnu je červenec, panenkám jde o věnec” – tvrdí
staré české přísloví. Bohužel
ale nevysvětluje, proč jsou panny takto ohroženy právě v červenci, když v tomto směru i
ostatní měsíce nejsou k zahození. Snad to je tím, že červenec máme zafixovaný jako měsíc slunce. Je to čas, kdy ona
rudá koule rozdává své paprsky plnou přehršlí, na nebeské
báni oblohy se zdržuje dlouho
a proto červencové noci bývají
horké, plné čarovných představ
a vzbuzených nadějí.
Nezbytným přírodním projevem horkého července jsou
četné bouřky. Meteorologové
spočítali, že nad naším územím
hřímá 24 dnů v roce a největší
počet bouřkových dnů připadá
právě na červenec, nejčastěji
pak okolo druhé hodiny odpolední.

Z toho lze odvodit, že by se
panny měly mít v červenci napozoru nejen před dotěrnými
šviháky, ale i před bouřkou. To
je ale omyl! Nikdo sice neví
proč, ale statisticky je nezvratně zjištěno, že ze sta lidí zabitých bleskem je jen 27 žen. Utíká-li před bouřkou muž a žena,
blesk s největší pravděpodobností zasáhne muže. Podobně
snad není dosud znám případ,
že by blesk uhodil do meruňky,
zatímco do topolů a dubů bije
jako kanonýři u Verdunu.
Jen ti nejstarší z nás si možná vzpomenou, že s červencem
byla kdysi nerozlučně spojena
činnost, která vzácně sjednocovala panstvo i prostý lid. Bývalo to velké tažení proti společnému nepříteli – štěnicím.
Tento jinak roztomilý a téměř
nezničitelný hmyz se ze své domoviny v Mongolsku a Východní Indii rozšířil do celého světa
a k nám šťastně dorazil někdy

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
Červenec
60 let Jaroslav Filip, Chotoviny
Jana Šandová, Chotoviny
65 let Jaroslav Málek, Červené Záhoří
Josef Hrstka, Červené Záhoří
70 let Květuše Dvořáková, Jeníčkova Lhota
80 let Marie Novotná, Jeníčkova Lhota
94 let Miloslav Pekárek, Červené Záhoří
Srpen
60 let Jana Radikovská, Chotoviny
65 let Miroslav Máčka, Červené Záhoří
Marie Krejsová, Červené Záhoří
70 let Josef Sumerauer, Červené Záhoří
Věnceslava Pazourková, Chotoviny
75 let Hana Černá, Sedlečko
80 let Ladislav Mareš, Červené Záhoří
Julie Blažková, Červené Záhoří
Josef Čáp, Chotoviny
92 let Marie Slepičková, Beranova Lhota
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

v polovině 11. století. Od té doby naše předky sužoval až do
poloviny tohoto století, kdy teprve prudký rozmach chemie
rázně ukončil bohapusté řádění štěnic. Proti tomuto bleskově se plemenícímu hmyzu bylo
do té doby jedinou a nejspolehlivější ochranou trpělivé vyhledávání a ničení jeho vajíček.
A k tomu nejvhodnější doba
byla právě v červenci, kdy pro
štěnice začínalo nejoptimálnější období pro jejich kladení.
S červencem je spojeno
mnoho pranostik i pověr. Hodně se jich váže k 26. 7. – svátku
sv. Anny. Toto křestní jméno
vždy bylo u nás hojně rozšířeno
a uctíváno, protože sv. Anna,
matka Panny Marie, byla ochránkyní horníků a uznávanou patronkou vdaných žen. Proto se
dlouho udržovala pověra, že nej-
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vhodnějším dnem k uzavření
šťastného manželství je úterý,
protože v onen den se sv. Anna
narodila. Také se věřilo, že v den
sv. Anny tři hodiny kvete voda.
Kdo se v ní vykoupal, osypal se
po celém těla. Když rodičce zemřelo dítě, od sv. Jiří do sv. Anny
už nikdy nesměla jíst jahody,
aby nechyběly jejímu děťátku,
které je dostane od sv. Anny.
V jižních Čechách se tento svátek slavil zvlášť důstojně a okázale, protože se věřilo, že jinak
by přišla vše ničící bouřka.
Zatímco pro mnoho lidí je
červenec dobou dovolených, pro
zemědělce je obdobím žňových
veder a nefalšovaného selského potu. Jedno ale tomuto měsíci nelze upřít: kdo ho chce
pokorně vychutnat, pozná, že
patří k měsícům, které zpívají
o radosti ze života.

SRPNOVÝ SLOUPEK
V srpnu sice bývá nejhezčí
počasí v roce, ale málo platné,
příroda se už pozvolna začíná
připravovat na odpočinek.
Konečně i vševědoucí stoletý
kalendář praví, že sv. Vavřinec
(10. 8.) je první podzimec.
Dávno již upadl v zapomění
starodávný zvyk v ten den zdobit okna a někdy i celá domovní průčelí rudými jeřabinami.
Tato lidová tradice měla původ
ve staré legendě o sv. Vavřinci.
Ten jednou byl pro víru pronásledován vojáky a v poslední
chvíli se mu podařilo ukrýt v
jednom domě. Už byl pozdní
večer a proto se jeho pronásledovatelé rozhodli, že dům
prohledají až druhý den ráno.
Aby onen dům okamžitě poznali, označili jej větvičkou jeřabiny. Když ráno přišli, zjistili,
že jeřabinami jsou ozdobeny
všechny domy. Než se vojáci
zorientovali, sv. Vavřinci se podařilo uprchnout, ale zachránil
se jen nakrátko. Zanedlouho
byl zajat a odsouzen k smrti
upečením na rožni. Proto sv.
Vavřinec bývá uctíván jako
ochránce před požáry. Je zajímavé, že zvyk zdobit domy v
den jeho svátku, se nejdéle udržel v jižních Čechách.
Zatím sice nevíme, jak letos
bude, ale pro „skalní” houbaře
je srpen nástupem do finále
houbařské sezóny, protože se
začíná objevovat široký „sortiment” hub pozdního léta a začínajícího podzimu. V ten čas ta-

ké začíná růst „miss lesa” – muchomůrka červená. Mnoho lidí
se stále domnívá, že je smrtelně jedovatá a proto tyto ozdoby
lesa nacházíme většinou rozkopané. Pravda je, že muchomůrka červená je jen mírně jedovatá a spíše působí opojně.
Na Sibiři to je jedna z nejvyhledávanějších hub a vyrábí se z
ní výtečný lihový nápoj. Ale i u
nás jsou gurmáni, kteří z muchomůrek červených připravují vynikající pochoutky. V žádném případě to ale nedoporučuji zkoušet, protože úprava
těchto hub vyžaduje určité znalosti a proto ji raději přenechme odborníkům. Muchomůrka červená byla za starých časů ve velké oblibě zejména na
venkově, protože z ní lidé hotovili velmi účinný prostředek
proti mouchám.
Srpen je krásný, vyzrálý měsíc, blahodárný dobrodinec veškeré sklizně. Ale v přirovnání
ke člověku to už je takový zralý
pětatřicátník s nejednou prošedivělou nitkou na skráni. Mnohé ptáčky zachvátí cestovní horečka a pomalu se začnou vytrácet do lepšího. Na stromech
se usmívají jablíčka, zabarvující se den ode dne do červena
a na konci srpna vaší pozornosti jistě neujde, že léto je již
nějak unavené a pomalu, pomaloučku začíná podřimovat.
Tak si ho honem ještě užijte!
Jaroslav Wimmer
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NOVÉ KNIHY

J. P. Delaney: Dokonalá manželka
–
Když se vzbudí, bolí ji každičPro dospělé
zření na sebe nenechají dlouho ký kousek jejího těla a nepamaJ. D. Barker: Šesté dítě – Závě- čekat. Pak je však jedna z míst- tuje si, kdo je, kde se nachází,
rečná část volné trilogie krimi- ních žen nalezena mrtvá - a ten- ani jak se tam ocitla, a tak ji hned
nálních thrillerů, v nichž detektiv to objev strhne lavinu napětí. napadne, že je v nemocnici – že
Sam Porter svádí nesmiřitelný Kdo ji zabil? Kdo ví víc, než ří- měla těžkou nehodu. Muž sedící
souboj s brutálním psychopa- ká? A mohl to být opravdu jeden vedle její postele tvrdí, že je její
tem, známým jako Opičí vrah. z nás?
muž. Ona se prý jmenuje Abbie,
Když do budovy chicagské poli- A. Jacobsová: Kavárna U Anděla
je nadaná umělkyně, vášnivá surcie vstoupí Anson Bishop, hlavní – Wiesbaden, 1945. Mladá Hilda
fařka, milující matka a dokonalá
podezřelý v případu Opičího vra- sotva dokáže uvěřit svému štěsmanželka.
A také jí tvrdí, že měla
ha, nastane chaos. Nikdo netuší, tí. Válka skončila a kavárna U Anpřed
pěti
lety
děsivou nehodu a
že se chystá podat svědectví, kte- děla zůstala jako zázrakem ušejen
díky
obrovskému
technoloré postaví na hlavu dosavadní vy- třena. Přes všechny překážky chce
gickému
průlomu
byla
přivedešetřování a změní život všech zú- tento rodinný podnik s bohatou
na
zpět
z
propasti.
Abbie
je záčastněných. Zběsilý sled událos- tradicí opět učinit skvělým místí odhaluje pravdu o netušeném tem setkávání významných osob- zrakem vědy. Ovšem když se
motivu Opičákova vraždění a ce- ností, čímž byl proslulý dříve. Abbie začnou vybavovat střípky
lý případ spěje k naprosto šoku- Mladý mír však již brzy zkalí prv- vzpomínek, zjišťuje, že její předjícímu rozuzlení.
ní konflikty. Když přijde do ka- chozí život asi nebyl tak úžasný,
Shari Lapena: Jeden z nás – várny půvabná mladá žena a před- jak jí Tim tvrdí. Může mu věřit?
Udržet tajemství mezi sousedy, staví se jako její sestřenice Luisa, A co se vlastně před pěti lety
kde každý každého zná, může být vyvolá to v Hildě nedůvěru. Kdo stalo?
těžké. Vražedně těžké. Ovzduší je tahle záhadná Luisa, která se Vlastimil Vondruška: Křišťálový
na poklidném newyorském před- z Východního Pruska dostala až klíč 1, 2 – Nová historická sága
městí, kde jsou k sobě všichni do Wiesbadenu? Narůstající riva- se odehrává v době od třicetileté
milí a vstřícní, rozvíří anonym- lita mezi oběma ženami ohrožuje války až do revolučního roku 1848,
ní dopis zanechaný v jednom z harmonickou atmosféru v kavár- kdy bylo zrušeno poddanství jadomů. "Omlouvám se. Můj syn ně. Dokud Hilda i Luisa nakonec ko poslední bašta feudalismu.
se k vám nedávno vloupal. A ne- nepochopí, že mají cosi společ- Rozsáhlá šestidílná kronika vyjen k vám." Čí je to syn? A co ného – tajemství z válečné doby, práví o osudech sklářského romohl odhalit? Dohady a pode- jež je dodnes děsí.
du Heřmanů na pozadí života

VSTUPNÉ 80,- Kč • Děti do 15 let
ZDARMA
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v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem
a později stejně rychlým úpadkem. Název "Křišťálový klíč" symbolizuje rodinné tajemství, které
se v rodu Heřmanů předává z generace na generaci, současně je
kopec Klíč dominantou Nového
Boru.
Jojo Moyes: Schovej mě v dešti
– Tři generace žen, jeden příběh.
Když Kate jako mladá utekla z domova, nezanechala za sebou žádné stopy. Toužila začít nový život
daleko od rodiny a především od
matky, ke které necítila takové
pouto, jaké by dcera zřejmě cítit měla. I proto se Kate později
zapřísáhla, že ona sama tu pro
svou milovanou dcerku Sabine
vždycky bude. Jenomže čím je
Sabine starší, tím víc ji nejasná
minulost její matky zajímá a jednoho dne se prostě rozhodne svou
babičku Joy na irském venkově
navštívit. Splněný sen o shledání vnučky a babičky se však záhy změní v horlivé pátrání po tajemstvích minulých let, která doteď zůstávala pohřbena.
Knihy pro děti a mládež na str. 8

VSTUPNÉ 80,- Kč
Děti do 15 let
ZDARMA
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Pro děti a mládež
Ivana Peroutková: Valentýnka a veterinární ordinace
– Pokračování příběhů o nápadité a podnikavé holčičce
Valentýnce a jejích kamarádech Jonášovi, Zuzce a Péťovi. Tentokrát
Valentýnku k nové hře inspiruje její pejsek Hugo, který si zraní ucho. Po
návštěvě veterinární kliniky Valentýnka dětem navrhne, že si společně zařídí ordinaci. Budou léčit zvířátka! Poradí si malí veterináři se všemi případy?
Pavel Brycz: Emil a upíři – Malé upírky Ela a Hela začaly chodit do stejné
školy jako Emil. Všichni žáci i učitelé jsou v ohrožení života, ale Emil ví
své. Boj na život a na smrt začíná. Naštěstí má Emil za sebou partu neohrožených česnektariánů a společně se rozhodnou krizovou situaci ve
škole vyřešit na vlastní pěst. Další příběh z úspěšné série o Emilovi a upírech je tady!
Julian Gough: Brumla a Remcík – Další příběh o dobrosrdečné a věčně optimistické medvědici Brumle a škarohlídském králíkovi
Remcíkovi je tady! Jednoho rána Remcík
zjistí, že jim někdo krade les! Kam se poděly
stromy u řeky? A proč namísto nich vyrostly
prazvláštní pahýly, které připomínají ořezané tužky? Všechno nasvědčuje tomu, že mají obyvatelé lesa nového souseda. Jeho zapálení pro pokrok ale všechny spíš děsí! Příběh
o porozumění, přátelství a o tom, jakou parádu dovede vyvést jeden velice nadšený bobr.
Kniha je určena dětem od 5 let.
Lenka Jakešová: Pohádky z lesa – Tatínek
datel každý večer vypráví svým ptačím miminkům pohádky. V dutině starého dubu žije
šťastná datlí rodinka - rodiče a jejich čtyři čerstvě vylíhnutá ptáčátka. Tatínek s maminkou
léčí přes den stromy v lese a shánějí potravu.
Každý večer přinášejí svým dětem kromě pochoutek i jednu pohádku, kterou jim za odměnu vyprávěly vyléčené stromy.
Pavlína Hrstková Jordáková

RESTAURACE EDEN
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přijme

SERVÍRKU,
ČÍŠNICI nebo
ČÍŠNÍKA

/do restaurace/
a POMOCNOU
Bližší informace na tel.:

774 410 048

PRACOVNÍ SÍLU
/na úklid/

WWW.ZAHRADYTABOR.CZ

Široká 159, 391 37 Chotoviny

Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

•
•
•
•

INZERCE, PREZENTACE
REALITNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY
POSKYTOVÁNÍ HYPOTÉK
POPRODEJNÍ SERVIS
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

MGR. RUDOLF ORCT, CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ
Mob.: 725 829 839, E-mail: rudolf.orct@re-max.cz
www.remax orct

DETEKTORY ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

Profil
PRODEJ, KOUPĚ,
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Více informací na tel.: 603 163 856,
381 284 209 prodejna, servis Vožická 255, Chotoviny

na

akční ce

1.099,-

na

akční ce

1.399,-

DETEKTORY ÚNIKU KOUŘE
akční

cena

990,www.latop.cz

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor, tel.: 733 747 944

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo
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„Závěrečné” výsledky pravidelných kuželkářských soutěží 2019/2020
Družstvo A – Divize Jih
Chotoviny – TJ Spartak Pelhřimov
3157 – 3211 - 4 : 4
Křemen 498, Hrstka + D. Bartoň 512,
Bervida 550, Fořter 514. J. Bartoň 529, Hein 554.
Stále ještě v naději na postup do III. KLM jsme přivítali posledního v tabulce. A bylo to drama. Na úvod první dvojice prohrává
100 kuželek, ve středu alespoň získáváme body, stejně tak i závěr
vyhráváme, ale celkový počet kuželek je menší. Nakonec tedy
vydřená remíza za čtyři jednotlivá vítězství a zůstáváme ve hře.

Družstvo B – Krajský přebor I.
Chotoviny – TJ Lokomotiva Č. Budějovice B 2677 – 2609 - 6 : 2
Lenka Křemenová ml. 422, Makovcová 413, Svatošová 479,
Kučerová 470, Lenka Křemenová 460, Makovec 433.
Výborné naše výkony nedaly soupeřům šanci na zisk. Taková čísla
by nám určitě většinou stačila na pohodové umístění v tabulce,
tak jen očekáváme setrvalejší stav.

KOVID – 19
Do této chvíle ještě pořád dobré, v Divizi bojujeme o první příčku, v
KP I odoláváme sestupovým pozicím, v soutěžích jednotlivců se
připravujeme na „republiku“.
Potom přichází nečekané – v souvislosti se zdravotní situací v ČR .
VV České kuželkářské asociace vydává nejprve tuto informaci:
S okamžitou platností až do odvolání se odkládají všechny
kuželkářské soutěže na všech úrovních i veškeré další akce.
A následně: Rozhodnutí o soutěžním ročníku 2019–2020!!!
VV ČKA po dlouhém jednání rozhodl o osudu rozehraného soutěžního ročníku 2019 – 2020 a schválil zrušení všech soutěží.

PMN (pohár mladých nadějí),
ČPD (český pohár dorostu),
PJ (pohár juniorů/juniorek)
Kromě uváděných pravidelných soutěží dospělých se naše mládež
zúčastnila série turnajů Poháru mladých nadějí (PMN), Českého
poháru dorostu (ČPD) a Poháru juniorů (PJ).
V PMN nastupovali mladší žáci a žákyně Kateřina Křemenová (celkové umístění 52.), Matěj Poula (13.), Filip Vylít (32.), Vítek Vacko (48.),
starší žák Michal Pavlíček (72.).
ČPD hráli dorostenci Jakub Smetana (128.) a Josef Poula (129.).
V rámci sbírání zkušeností jsme se zapojili do Poháru juniorů/
juniorek. Pouze dva turnaje z důvodu velkých dojezdových vzdáleností odehráli Martina a Lenka Křemenovi a Pavel Makovec.
V těchto turnajích se nejvíce dařilo v kategorii mladších žáků
Matějovi Poulovi, který obsadil konečné 13. místo a zajistil si
účast ve finálovém turnaji v Olomouci.
Gratulujeme!
Výsledky i celý ročník budou anulovány, nikdo nesestupuje ani
nepostupuje, v ročníku 2020-2021 začínáme všichni znovu od nuly.
Koronavirus nám opět ukázal, jakou cenu má zdraví,
přátelství, pocit sounáležitosti. Tak si je nenechme vzít!
Samozřejmě se okamžitě rozpoutala živá diskuze o nutnosti či zbytečnosti všech těchto opatření, ale nicméně sportoviště se uzavřela
a očekával se další vývoj. Někteří se s tím vyrovnali lépe, někteří hůře.
Asi nejsmutnější byli naši zástupci, kteří si vybojovali postup a účast
na republikových mistrovstvích. V mužích Zbyněk Hein, v juniorkách
Lenka Křemenové a již zmiňovaný Matěj Poula v mladších žácích.
Veliká škoda, že virus nepovolil zahrát si mezi nejlepšími hráči
kuželek ČR, ale třeba se to zase povede příště.

Ale již konec naříkání, čas nám ukáže co bylo a nebylo . . .
Prvního června se opět začalo trénovat, někdo pomalinku, jiní naplno. Družstva se sešla na malých nestandardních „dokulných“ jen
v úzkém vlastním kruhu, pohovořilo se o nastalé situaci a hlavně
o nadcházejícím novém ročníku 2020 – 2021.
Členská základna, družstva a předsevzetí se příliš nemění. Áčko
opět bude útočit na ligu, béčko naváže na ty lepší výkony v KP I
a nedopustí záchranářské starosti, déčko se tradičně popere o medailové umístění v okresním přeboru.
Nově přihlásíme družstvo dorostu do krajské soutěže. Nejdeme
s velkými ambicemi, spíše jen hrát pravidelně na více kuželnách a
v kombinaci s pohárovými soutěžemi zlepšovat výkonnost a čerpat
zkušenosti.
Jako každý rok začínáme kuželkářský ročník otevřením kuželny
pro veřejnost v rámci Chotovinských slavností.
Navštivte naši / vaši novou moderní čtyřdráhovou kuželnu
v sobotu 8. srpna od 14:00 do 17:00 hodin.
(V případě zájmu o hraní, vezměte si s sebou na přezutí sálovky.)

Tradičně pokračujeme v přípravě na sezónu turnajem. Nově čtyřčlenných družstev – Memoriál Václava Otradovce. Letošní již
9. pokračování bude 22. srpna. Zajděte se podívat a fandit.
A v září se nám rozběhnou všechny stupně soutěží.
Určitě se moc těšíme a vynahradíme si zpackanou letošní šarádu.
Samozřejmě, jako vždy, jste srdečně zváni a očekáváni.
Na shledanou v ročníku 2020 – 2021.
HODU ZDAR!
Miroslav Vacko,
předseda oddílu kuželek TJ Sokol Chotoviny

Máme nové oddílové stránky, kde můžete průběžně sledovat
dění kolem kuželek a být včas o všem informováni.
www.kuzelkychotoviny.cz
Dodatečně si dovolujeme pogratulovat ke kulatým narozeninám
našim věrným, dlouholetým členkám

Aleně Křemenové a Jaroslavě Slávce Nohejlové.
Přejeme hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví.

POJĎTE HRÁT KUŽELKY !!!
TJ Sokol Chotoviny oddíl kuželek zve
příznivce kuželkářského sportu se zájmem
o opravdové trénování a hraní kuželek do svých řad.
Rádi vás přivítáme na nové čtyřdráhové kuželně.
Sportovní sálovou obuv s sebou.
Těšíme se na Vás, s kuželkářským pozdravem
HODU ZDAR!
Miroslav Vacko, předseda oddílu
tel. : 602 417 958 • vackoeko-tech@volny.cz
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
DOMÁCÍ NEVYHRÁLI, I TAK SE TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK MOC POVEDL
V sobotu 27. června se hrál
v Chotovinách turnaj mladších
přípravek. Organizaci si vzali na
starosti trenéři Michal Malenický
a Marian Vylít, a pomáhali jim
kamarádi a rodina. Moderoval
Martin Šimek a ceny předávali
předseda oddílu Jan Jordák a
jednatel Oldřich Šmejkal.
Domácí tým sice nevyhrál, i tak
se turnaj moc povedl. Dobrá organizace, občerstvení, skvělé ceny a parádní výkony týmů, to vše
si diváci pochvalovali. Výsledkově se nejvíc dařilo malým fotbalistům Větrov, o pořadí na dalších pozicích už rozhodovaly jen
malé bodové rozdíly.
„Po pauze jsme trénovali asi
měsíc a půl a teď to bylo takové

zakončení sezony. Snažili jsme
se udělat turnaj tak, aby se tady
všem líbilo. A myslím, že se to
povedlo. Dáme si chvíli pauzu a
s týmem pak budeme dál pokračovat do vyšší kategorie," říká
trenér Michal Malenický.
A kouče doplňuje asistent
Marian Vylít: „Po nucené přestávce jsme jakoby začínali znovu, dětem trochu odešla disciplína. Ale dneska se snažily. Teď
si dáme volno a startujeme zase
v srpnu. Chceme v létě udělat
soustředění jako loni, od pátku
do neděle jako takový příměstský tábor, aby se stmelila parta.
Pokračuji dál, pořád mě to baví.
Hlavně kvůli trenérovi, Michal je
neskutečný tahoun. A samozřej-

mě i kvůli dětem.”
Chotovinská mládež má v okrese skvělé jméno, tolik týmů od
přípravky do žáků moc klubů nemá a Chotovinám to jen závidí.
„Jsme za to moc rádi. Je to hlavně zásluha trenérů, kteří dětem
věnují mnoho hodin ze svého vol-

ného času. Všichni dělají maximum a v okrese nás chválí, práce našich trenérů si nesmírně vážíme. Nerad někoho vyzdvihuji,
ale nikdo se snad neurazí, když
pochválím hlavně Michala Malenického,“ říká předseda oddílu
Jan Jordák.

V BRANCE CHOTOVIN SE PO
LETECH OBJEVÍ
VOJTĚCH ŠIMKO
Jednadvacetiletý brankář Vojtěch
Šimko se z Mladé Vožice přesouvá do Chotovin. Pod koučem
Křížkou už před lety působil, byl
členem žákovského týmu, který
vybojoval postup do krajského přeboru. Tehdy byl tým složený z hráčů Chotovin a Vožice.
Šimko pak působil i v Táborsku.
Jak se to stalo, že se objevíš
zase v Chotovinách?
Důvod je prostý, bydlím teď v Chotovinách a pracuju s Martinem
Kromkou. Ten mě oslovil, jestli
nemám chuť zajít na trénink. Taky to se mnou probíral Roman
Slabý, kterého znám ještě z Vožice. Zájem obou kluků mě potěšil, tak jsem souhlasil a chci
to tady zkusit.
Vzpomínáš ještě na časy
v žákovském týmu?
Přijde mi, jako bych se vracel
zpátky do rodinného prostředí,
které tady bylo a mám ho pořád
v paměti. Bylo to moc fajn. Trenéři Křížka a Mendel s námi vybojovali postup, parta byla super a spousta kluků stále hraje.
Naposledy jsi chytal ve Vožici,
jaké to bylo?
Byl jsem v áčku v té sezoně, co
se skoro postupovalo. Pak ale
klub sehnal dalšího gólmana a
přesunul jsem se do béčka. Úpl-

VÝSLEDKY CHOTOVIN
Chotoviny – Větrovy 2:3, – Meteor 5:2,
– R. Hory 3:3, – M. Vožice 3:7, – Táborsko 8:2

NEJLEPŠÍ HRÁČI

POŘADÍ TURNAJE
ně spokojený jsem s tím nebyl,
teď mám zase novou motivaci.
Budeme hrát i proti Vožici, bude
to pro mě asi těžký zápas. Ale
kdo mě zná, ví, že jsem normální kluk. A že jsem odešel hrát
tam, kde bydlím a je to pro mě
jednodušší skloubit život, práci
a fotbal.
V brance bude konkurence,
nebojíš se toho?
Vůbec, když je konkurence zdravá, je to dobře. Oba kluci jsou
fajn, Jirka Bánský taky působil
ve Vožici a je zkušený. Lukáše
Carvu dobře znám ze žákovských
let a pak taky z Táborska. Těším
se na něj, vždycky jsem obdivoval ty jeho dlouhé nákopy. Věřím, že si všichni zachytáme dost.

1. Větrovy
2. Meteor Tábor
3. Ratibořské Hory
4. Mladá Vožice
5. Chotoviny
6. Táborsko dívky

31:13
20:14
15:19
21:22
21:17
7:32

12
9
8
7
7
0

Michal Skalák
Filip Janura
Linda Folbergerová
Ivo Kvapil
David Pouzar
Evelína Marešová

ÁČKO ZAHÁJILO PŘÍPRAVU
Nejsledovanější chotovinský
tým odstartoval letní přípravu
v polovině července. „Bude to
hlavně o běhání, všechno bez
míče, hřiště je stejně celý červenec zavřené,“ přibližuje trenér Čestmír Křížka. Po hrubé
přípravě pak čeká tým série přípravných turnajů. 25. července
v Mezně, 1. srpna domácí Memoriál Petra Pekárka a 8. srpna
turnaj v Olbramovicích.

sobota 1. srpna 2020
SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLA CHOTOVINY
10.00 hodin – NÁBOR DĚTÍ ročníky 2013-2015
sportovní věci s sebou • trenér Michal Malenický 777 722 150

MEMORIÁL PETRA PEKÁRKA 28. ročník
13.00 hodin – TURNAJ MUŽSKÝCH TÝMŮ

Soutěž by pak měla začít 21. srpna. Už je rozlosováno, áčko pojede k prvnímu zápasu do Hradiště na předměstí Písku. Letošní I. B třída doznala pár změn.
Soutěž opustila Březnice, Řepeč
a Želeč. Naopak nováčky jsou
Jistebnice, Soběslav B a Čížová.
„Věřím, že kvalitně potrénujeme a všichni marodi se uzdraví.
Čerstvě po operaci je Honza
Pavlíček, po zranění se vrací další hráči. Snad všem zdraví vydrží a na podzim budeme dělat fanouškům radost. Máme novou
posilu, přichází brankář Vojtěch
Šimko. Jirku Bánského dlouhodobě trápí různá zranění, Lukáš
Carva měl choutky zkusit to jinde, proto jsme chtěli brankářský
post doplnit,“ říká kouč Křížka.
Stránku připravil D. Mendel ml.

