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Budeme chodit pro poštu na nádraží?
Vážení spoluobčané.
Na konci září bylo naší obci
oznámeno, že pobočka České
pošty v Chotovinách bude od
1. 1. 2020 přestěhována do staré nádražní budovy a jejím provozovatelem se stane soukromá
firma KPT Rail s.r.o.
Ve vedení obce jsme se shodli, že tato změna je na úkor občanů naší obce a začali jsme ihned
jednat. O pomoc jsme požádali
senátora za náš obvod Mgr. Jaro-
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slava Větrovského. Za jeho podpory se uskutečnily dvě schůzky
se zástupci České pošty. Proti
jejich záměru jsme se důrazně
ohradili. Dle informací však
Česká pošta v přípravě svého
záměru pokračuje bez ohledu
na záporné stanovisko obce.
Proto činíme další kroky. Oslovili jsme dopisem předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny ČR pana Ivana Bartoše
a předsedu výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR pana
Zbyňka Linharta s žádostí o podporu a zastavení tohoto „projektu“.
Naše důvody proti předání
pošty v Chotovinách
PARTNEROVI a přestěhování
do nádražní budovy:
1. V obci Chotoviny žije cca
1750 obyvatel a jejich počet
stále narůstá. Rozvoj je rychlý
a tento trend bude dále pokračovat. Chotoviny mají výhod-

nou polohu – 10 km severně
od Tábora, na sjezdu z dálnice,
na železniční trati Praha – České
Budějovice. V obci se rozvíjí průmyslová zóna, připravují se další pozemky pro výstavbu rodinných domů. Je zde úplná základní škola, lékař a potřebná
infrastruktura. (Pozn.: V roce
2001 měla být v obci zrušena
škola. V té době měla cca 120
žáků. Existenci úplné školy jsme
uhájili a dnes ji navštěvuje 220
žáků a služby mateřské školy
využívá 110 dětí).

2. Současná pošta je umístěna
ve středu obce, kde se nachází
také ordinace praktického lékaře, prodejna potravin, pečovatelské byty, základní i mateřská škola a obecní úřad. Místo
pro novou pobočku PARTNER
je mimo střed obce, 800 metrů
pod kopcem (výškový rozdíl a
vzdálenost od středu obce je
problémem nejen pro starší spoluobčany), nádražní budova je
stará, desetiletí neudržovaná,
pro umístění pošty nedůstojná.
Vyčleněné prostory jsou dle našeho názoru malé. Problematické je i zvyšování dopravy a
počtu lidí pohybujících se v tomto místě s ohledem na dopravní
bezpečnost.
Proto je předání pošty PARTNEROVI a její přesunutí do tohoto prostoru pro vedení obce
a naše občany, kteří sepisují petici pro zachování stávající pobočky v centru obce, nepřijatelné.
Mgr. Zdeněk Turek,
starosta obce Chotoviny

Pozn.: Váš nesouhlas se záměrem
České pošty můžete vyjádřit v prodejně Jednoty podpisem petice.
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NOVÉ KNIHY
Pro dospělé
Margaret Atwood: Svědectví – Když
se za Fredovou na konci Příběh služebnice zabouchly dveře dodávky,
neměli čtenáři ani ponětí, zda ji čeká svoboda, vězení, nebo smrt. Ale
kdo si počkal, ten se po pětatřiceti
letech napětí dočkal Svědectví.
Margaret Atwoodová pokračuje v
příběhu Gileádu více než patnáct
let poté, co June zmizela neznámo kde, a rozvíjí ho ve zdrcujících
výpovědích tří ženských hrdinek,
které mají s tímto režimem co do
činění, byť každá v jiné roli. Ne náhodou získala věhlasná autorka za
své čím dál aktuálnější dílo prestižní Bookerovu cenu.
Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách – Marie, rozvedená sedmačtyřicetiletá docentka literatury, se
přes léto ocitá v poloprázdném bytě své sestry v Českém Krumlově.
Dojíždí odtud na venkov za těžce
nemocnými rodiči a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým knihkupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého července a četnými
literárními konotacemi. Marie však
chce především urovnat vztahy se
svou sestrou a postarat se o rodiče – dominantního otce a mírnou,
obětavou matku. A vyrovnat se se
svou osamělostí. Tu vnímá jako
uvíznutí v čase, kdy na ni z minulosti doléhají vzpomínky – a z druhé strany vyhlídky na stáří. V rodinné tradici silných mužských vzorů
Marie přemítá o tom, co bylo, a současně se ptá, jak žít dál a co si počít
se „shakespearovskou láskou“…
Radka Třeštíková: Foukneš do pěny – Nebude to sice lehké, ale zato
jízda. Sbalte si do tašky všechna
svoje trápení, úzkosti, zmatek, a
křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti, a vydejte se spolu
s hlavní hrdinkou na svou vlastní
cestu. Kniha od nejprodávanější
české autorky současnosti vás ve
svém příběhu vezme až na konec
světa.
Aleš Palán & Johana Pošová: Jako
v nebi, jenže jinak – Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor
bestselleru Raději zešílet v divočině, přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok
a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty,
od Jizerských hor po Beskydy. V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme
rozhovor se ženou, která na horské
samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý
dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil
staré vojenské auto a v něm se od

té doby skrývá mezi jihočeskými
rybníky. Nahlédneme dokonce do
poustevny jediného současného
poustevníka, františkána bratra
Anděla. Setkání s českými a moravskými samotáři opět přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné
životní příběhy a notnou dávku přírodní mystiky. Oproti knize Raději
zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru.
Anne Jacobsová: Venkovské sídlo. Časy se mění – Zdá se, že na
venkovském sídle nastávají klidné
časy. Franziska našla starý domov
a ve Waltrovi svou velkou lásku.
Vnučka Jenny udělá všechno, aby
si na rodinné usedlosti vybudovala svou budoucnost, a je šťastná
s Ullim, jemuž se slibně rozbíhá
podnikání v půjčovně lodí. Všechno ale není tak růžové, jak na první
pohled vypadá: nově otevřená restaurace neprosperuje a při stavebních pracích ve sklepě dojde k
nálezu, který oživí dávno zapomenutou historii. Franziska se obává,
že by mohl souviset s její zesnulou
sestrou a klade si otázku: Vymaní
se někdy ze zajetí minulosti?
Elena Ferrante: Prolhaný život dospělých – "Dva roky předtím, než
otec odešel z domova, řekl mojí
matce, že jsem strašně ošklivá,"
zahajuje své vyprávění dospívající
Giovanna, hlavní hrdinka nového
románu Eleny Ferrante. Světoznámá autorka ságy Geniální přítelkyně přichází s dalším podmanivým
příběhem o cestě z dětství do dospělosti, v němž zpochybňuje mýtus šťastné rodiny. Giovanna vzpomíná, jaký zničující vliv na ni měla
otcova slova, jež zaslechla ve dvanácti letech. Své rodiče, vzdělané
učitele pohybující se v intelektuálních kruzích, zdánlivě neporazitelné a milující, začne vnímat jinak.
Když se ptá, proč se nikdy nesetkala s rodinou svého otce, setkává se se lží, přetvářkou a spletitými rodinnými vztahy. Klíčovou v jejím odcizení se stává teta Vittoria,
otcova sestra, kterou kdysi „odříznul“. Ferrante zůstává i v tomto románu věrna Neapoli, tentokrát je to Neapol 90. let minulého
století. Giovanna se zmítá mezi dvojí tváří města – bohatou s maskou
kultivovanosti a chudou, divokou
a vulgární. Kde najde spásu?
Alex Michaelides: Mlčící pacientka – Ticho ještě nikdy nebylo hlasitější. Psychologický thriller, který přečtete jedním dechem. Slavná malířka Alicia Berensonová
měla idylické manželství. A pak
jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá
kdo vnést světlo, protože Alicia

od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její mlčení chce
prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná skrývá
v jednom z Aliciiných obrazů. Je
však Theo připraven zjistit pravdu?
Petr Čornej: Jan Žižka – Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v ne-

Pro děti a mládež
Lukáš Csicsely: Pouťovky – Pouťovky aneb povídačky z centrifugy,
autodromu, zrcabliště a hrůzyhauzu. Pouťovky přináší barvité historky od atrakcí. Malej světskej
vás uvede do světa, kde autíčka
ujíždějí z autodromu a holčičky vylétají z centrifugy! Je jen na vás,
jestli mu uvěříte!
Miroslav Šašek: To je Edinburgh
– Edinburgh: do tohohle města s
nejhezčí siluetou na světě se – zásluhou páně Šaškovou a navzdory
dešti a zimě – zamilují malí i velcí.
A Skotové – ať už knížku četli, nebo ne – budou všemi deseti pro.
Na britské ostrovy se Miroslav Šašek vydal několikrát. Jako druhý ze
svých průvodců sepsal a nakreslil
To je Londýn a jako poslední knihu
o historické Británii. Teď můžete s
Šaškem navštívit Edinburgh: ten
výlet stojí za to, ať už skotskou metropoli znáte, nebo ji objevíte teprve
prostřednictvím téhle knížky.
Lucie Hlavinková: Sesterstvo a kou-

tradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a
motivaci jeho činů. Žižkův nový
životopis vychází u příležitosti
600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české
historiografie, jež po tetralogii
Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již půl století.
zelná kočka Fabiola – Spolužačky Báru, Míšu a Elu, která se do
města zrovna přistěhovala, dá jednoho dne dohromady Fabiola, kočka jejich osamělé sousedky, paní
Ládvíkové. A to z jednoho prostého důvodu: chce, aby jí holky pomohly vyřešit dávnou záhadu, která paní Ládvíkovou už dlouho trápí. Při společném pátrání se toho
dozví hodně nejen o naší nedávné
minulosti, ale hlavně o sobě samých. Zjistí, kolik se v nich skrývá
důvtipu a odvahy…
Pohádky na dobrou noc – S Disneyho hrdiny vyrůstá už několikátá generace. Milované pohádky na
dobrou noc se nyní opět vracejí,
aby na cestě do říše snů doprovodily ty nejmenší děti a jejich rodičům připomněly dětství. Pohádky
a hravé básničky doprovázené půvabnými ilustracemi zvou do kouzelného světa Mickeyho, Minnie a
jejich přátel z časů, kdy byli malými, roztomilými batolaty.
Pavlína Hrstková Jordáková
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STŘÍPKY Z OBCE
V Jeníčkově Lhotě pokračují práce na výstavbě víceúčelového hřiště (viz foto).
V září byly v ulici U Lomu nainstalovány zábrany proti
průjezdu automobilů.
RO po konzultaci s vedením ČSZ Chotoviny rozhodla,
že se pravidelná podzimní výstava – Chotovinský podzimní trh, letos neuskuteční.
RO rozhodla o opravě, obnově veřejného osvětlení v
části ulice Pod Lesem. Práce budou zahájeny v měsíci
říjnu. Důvodem je špatný stav kabelového vedení.
V říjnu budou zahájeny práce na obnově vodovodu v
ulici Spojovací. Obyvatelé této ulice budou včas informováni.
RO rozhodla o výškovém zaměření pozemků pod fotbalovým hřištěm. Zaměření je nutné pro naplánování
rozmístění staveb (např. hřiště, parkoviště….) na tomto pozemku.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta

V sobotu 5. září se uskutečnila v Řevnově již tradičně akce „LOUČENÍ S LÉTEM”.
Od 15 hodin se v místní klubovně sešlo 22 dětí, aby
si zasoutěžily a posbíraly co nejvíce bodů v podobě
tiskátek. Děti jezdily slalom na koloběžkách, střílely ze
vzduchovky, malovaly kamínky, házely míčky na koš,
lovily rybky, skákaly v pytlích a střílely na branku.
Všechny byly moc šikovné, a tak na závěr dostaly
sladkou odměnu a taštičku s dárečky. Společně s dětmi přišli i jejich
rodiče, sousedé a přátelé,
kteří jim fandili. A tak jsme strávili hezké odpoledne plné
sluníčka a pohodové zábavy.
Ta pokračovala i večer za účasti hudební skupiny
Jindřicha Kocourka, která nám každoročně zajišťuje
hudební doprovod.
Po dobu akce bylo zajištěno občerstvení a vládla dobrá
nálada. Letos jsme se všichni Řevnovští sešli už potřinácté, a tak nám dovolte všem poděkovat nejen za účast,
ale i za přispění cen pro děti a pomoc v realizaci.
Doufáme, že se vám to líbilo, a budeme se těšit na příště.
Milena Heřmanová a Blanka Kostková

Církev československá
husitská v Chotovinách
srdečně zve k účasti na
slavnostních bohoslužbách:
– v neděli 11. října –
v 10.30 hodin připomeneme
výročí úmrtí vojevůdce
husitských Božích bojovníků
Jana Žižky z Trocnova.
– ve středu 28. října –
v 10.30 hodin si připomeneme 102. výročí naší národní
československé samostatnosti,
rovněž bude představen pro
příští rok chystaný zvon
národního uvědomění.
– v neděli 1. listopadu –
v 10.30 hodin si
připomeneme památku našich
zesnulých a modlitbami
poděkujeme
za jejich životy.
Oldřich Horek, farář
a členové rady starších

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů obcí a měst
V loňském roce občané naší
obce odevzdali k recyklaci
4 173,36 kg vysloužilých
elektrozařízení.
Elektrospotřebiče obsahují
spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto
výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi
významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrný dvůr a
červené kontejnery společnosti ASEKOL.
Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem
ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu

prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování
prostředí a produkce skleníkových plynů,
zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru
k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení,
která ušetřila 78,26 MWh elektřiny, 7 057,8
litrů ropy, 225,4 m3 vody a 2,81 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 6,99 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování
prostředí) o 290,95 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se
počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří
2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou

cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila
na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy
do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně
přispívají k ochraně životního prostředí,
patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která
vypovídá o dopadech výroby a recyklace
jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz
je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
Za OÚ Chotoviny H. Heřmánková

Začal nový školní
rok a my jsme hned
celé září využili opravdu naplno!
Do školní družiny jsme přijali
všechny zájemce, a naplnili tak
její kapacitu ve všech čtyřech odděleních. Odpolední program pro
děti v družině byl jako obvykle
velmi pestrý. Nejmladší žáčci byli pasováni na prvňáčky, proběhla také tradiční Bramboriáda.
Zároveň se vše začalo připravovat na zahájení kroužků, které
v rámci školní družiny a školního klubu probíhají. Nabídka pro
všechny žáky naší školy byla neobyčejně pestrá – od angličtiny,
keramiky, logopedie, sborového
zpěvu a tance ke sportovním
kroužkům v podobě florbalu,
volejbalu, míčových her nebo
odznaku všestranné zdatnosti.
Konání volnočasových aktivit nebylo zakázáno, jen bylo doporučeno jednotlivé skupiny organizovat v rámci ročníků. Věřte,
že sestavit časový rozvrh všech
vedoucích kroužků a skloubit jej
např. s volnými termíny ve sportovní hale, nebylo úplně jednoduché. V okamžiku zahájení činnosti těchto kroužků bylo oznámeno, že od 5. 10. jsou všechny
volnočasové aktivity buď zakázány, nebo omezeny počtem účastníků. Možná je to typický příklad
pro situace, které letos budeme
zažívat velmi často. Proto prosím
všechny rodiče a žáky o shovívavost, ani my neznáme dopředu
kroky naší vlády a nevíme, co
nového nám přinesou další dny.
Rozhodně však našim dětem
chceme poskytnout co nejsmysluplnější trávení volného
času tak, jak nám aktuální epidemiologická situace umožní.
V současné době už opět běží

Čtení na novém místě

Prvňáci se učí ostošest
klub deskových her a zábavné uku plavání, je před nimi celkem
logiky, kam jsme dětem nakou- deset lekcí, které sice probíhají
pili řadu her, a také čtenářský za zpřísněných hygienických opaklub. Svou chvilku s knihou mo- tření, ale jistě dětem přinesou
hou děti trávit i na zbrusu no- řadu příjemně prožitých chvil
vých sedacích soupravách, kte- v táborském plaveckém bazéně.
rými jsme naši školu během
Jedinou celoškolní akcí se v
prázdnin vybavili.
průběhu září stal již tradiční
Třídy se naplnily k prasknutí, orientační závod. Děti si poměkonečně se školou po dlouhé od- řily své běžecké a orientační domlce začal ozývat smích a hla- vednosti ve dvojicích v rámci
hol dětí. Hned v polovině září svého ročníku ve Farském lese.
zahájili naši třeťáci a čtvrťáci vý- Z prvního stupně se nejlépe
Orientační závod

dařilo páťákům, nejkratší čas
a žádná chyba přinesly první
místo dvojici Jan Novák a David
Ševčík. Na druhém stupni nejlepšího výsledku dosáhly společnými silami v mladší kategorii 6. a 7. tříd dívky Šárka
Dvořáková a Veronika Junová,
mezi nejstaršími se nejlépe dařilo chlapcům z 8. třídy Jaroslavu Kmentovi a Tomáši Passlerovi – žádná chyba a celkový
čas 11:45 si zaslouží pochvalu.
Naopak nejdelší čas na trati, více než jednu hodinu, strávili dva
deváťáci. Když je spolužáci našli
bloudící v lese a dovedli k cíli,
vůbec nikomu nevadilo, že se
jim s vypětím všech sil povedlo
nalézt pouze dvě z celkového
počtu osmi stanovišť. Závod to
opravdu nebyl lehký, ale už teď
se těšíme na další ročník!
Největší obavou nás všech
jistě bylo, jak žáci zvládnou návrat do školy. Kolik toho zapomněli? Jak je poznamenala distanční výuka? Co se zvládli doma naučit a co jim bude chybět?
Nejčernější scénáře se nejspíš
nenaplnily, ale je zřejmé, že uzavření škol se neobešlo bez následků. Největší problém se jeví
v tom, jak se děti nedokáží vrátit
do běžného režimu školy, znovu
si nastolit řád, pravidla a každodenní přípravu na vyučování.
K tomu se přidružuje všudypřítomná obava z možného
opětovného uzavření školy.
Vzpomenete-li si na svá školní
léta, jistě se vám vybaví radost
z každého volna a prázdnin,
dnešní školáci se mnohdy nedobrovolného volna obávají, už
vědí, oč těžší je zvládnout učivo
doma sám než se spolužáky ve
škole.
/pokračování na str. 5/

Musíme se učit i venku
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V současné době v naší škole
probíhá příprava na distanční
výuku. Rodiče se k problematice mohou vyjádřit v rámci ankety v Bakalářích, pracujeme na
tom, abychom nabídli učitelům,
žákům i rodičům služby G Suite,
z účelové dotace MŠMT jsme
nakoupili notebooky, vybavení
pro kvalitní záznam zvuku přednášek, videí a tvorbu podcastů,
dále vybavení pro kvalitní přenos živých přenosů s více účastníky atd. Jistě, nakoupit to nejlepší vybavení je snadné, tím
větším oříškem bude připravit
děti a učitele s uvedenými technologiemi pracovat.
Pasování prvňáků

5

A kdy distanční výuka nastane? Novela školského zákona
přesně vymezuje zahájení distanční výuky na případy, kdy je
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, tj. z nařízení Vlády ČR nebo Krajské hygienické stanice, znemožněna
osobní přítomnost většiny žáků
alespoň jedné třídy. O přechodu
na distanční způsob vzdělávání
nemůže mimo uvedené případy
rozhodovat ředitel školy nebo
zákonný zástupce.
Situace ve škole se mění každým dnem, a tak si společně přejme co nejvíce strávených dní ve
školních lavicích. Věřme, že jich
bude co nejvíce a že nás bude
vždy provázet rozvaha a optimismus.
Martina Sochůrková

Po prázdninách se děti vrátily zpátky do mateřské školy a s nimi
i smích, zábava, radost ze společné hry a poznávání. Některé děti
přišly do školky poprvé, a proto se je paní učitelky snažily zabavit
a zapojit do hry s kamarády, aby se odloučení od rodičů obešlo bez
slziček. Ve středu 2. září se konaly ve všech třídách informativní
schůzky, na kterých se rodiče dozvěděli informace týkající se organizačních záležitostí, výchovně vzdělávací práce, aktivit a kroužků,
které v tomto školním roce nabízíme. Také byli seznámeni s tím,
že pro nadcházející školní rok bylo třeba přijmout i řadu opatření
(jedná se například o zvážení aktuálního zdravotního stavu dítěte,
řádné mytí rukou po příchodu do třídy, omezení délky pohybu osob
uvnitř mateřské školy i v jejím areálu na nezbytně nutnou dobu,
používání dezinfekce při vstupu do šatny). Od 10. září platí pro
rodiče povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách mateřské
školy.
Hned v pátek 4. září přijelo do mateřské školy divadlo U Plotny
s pohádkou O třech kůzlatech. Představení bylo zábavné a všichni
jsme si užili plno legrace. Během září se děti seznamovaly s novými
kamarády, prostředím mateřské školy a společně si tvořily pravidla

Hry a zábava

Beseda se zubařem
soužití ve třídě. Nechybělo vyprávění, malování, kreslení, cvičení
a zpívání. Slunečné počasí děti vylákalo na školní zahradu, kde se
vydováděly na houpačkách, průlezkách a kolotoči.
Ve třídě Broučků proběhla beseda na téma Zuby. Do školky přijel
pan zubař, který dětem vyprávěl pohádku O Zoubkovi Popletovi.
K pohádce použil své vlastní namalované obrázky, na kterých byl
vidět ulepený zoubek od sladkostí a zoubek s bacily. Děti vymýšlely, jak by Zoubkovi mohly pomoci. Vše vyřešil pan Kartáček, který
Zoubka učinil spokojenějším. A jak to v pohádkách bývá, tak to
nakonec dobře dopadlo. Zoubek se začal kamarádit s kartáčkem
a zubní pastou, správně si čistil zuby a přestal jíst sladkosti. Děti se
seznámily se správnou technikou čištění zubů a s péčí o zuby. Beseda byla zajímavá, poučná a vedena hravou formou. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat paní Novotné, která nám besedu s panem
zubařem domluvila.
Věříme, že i v tomto školním roce se bude dětem ve školce líbit,
najdou si tu kamarády a budou sem chodit rády.
Děkujeme všem rodičům za pochopení, shovívavost a zodpovědnost při dodržování všech hygienických opatření.
Dana Strejcová, Mgr. Lenka Veselá
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ŘÍJNOVÝ SLOUPEK
Podle toho, jak počasí a příroda přála, bývalo zvykem, že
těsně před sv. Václavem nebo
hned po něm, začali hospodáři sklízet brambory. Byla to
těžká práce, zejména když zapršelo, ale pro vesnické děti
nastal dlouho očekávaný čas
ohníčků a pečení brambor.
Proto se říkalo, že říjen předznamenává dým bramborové
natě.
Tato dnes hojně rozšířená
plodina, která podle mezinárodního střediska pro výzkum
brambor již dosáhla úctyhodného počtu 5500 odrůd, pochází z Peru, kde jí pěstovali
již před osmi tisíci lety. Brambory nejen konzumovali, ale také z nich věštili a dokonce dobu, za kterou se uvařil hrnec
brambor, stanovili za závaznou
časoměrnou jednotku.

Do Evropy se brambory dostaly poměrně pozdě, a to nikoli jako hospodářská plodina, ale jako okrasná květina.
Konečně i u nás ještě žijí lidé,
kteří bramborový květ považují za nejkrásnější. K jeho velkým ctitelům patřil i pruský
král Bedřich II., zvaný Veliký,
který dokonce nařídil, aby každému poddanému, který odmítne pěstovat brambory, byl
uříznut nos nebo uši. Kvetoucím bramborám se obdivovali
návštěvníci nejluxusnějších vídeňských parků, květ v klopě
anglického gentlemana vyjadřoval jeho vysoké společenské postavení a španělský král
Filip II. zaslal churavějícímu
papeži jako největší vzácnost
kytičku bramborových květů.
Brambora je také jedinou plodinou, která dokonce dala jmé-

Odešel jsi, jak osud si přál,
přesto v našich srdcích žiješ dál.

Dne 14. 10. 2020 vzpomeneme
prvního výročí úmrtí

pana Jiřího Smetany z Chotovin.
Stále vzpomínají
přítelkyně Růžena s rodinou
a sestra Jaroslava s přítelem.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Mgr. Zbyněk Suchomel, Chotoviny
65 let Ivana Křemenová, Vrážná
Ing. Vladimír Pohan, Chotoviny
Marie Váchová, Řevnov
70 let Dagmar Filipová, Červené Záhoří
Marie Borešová, Chotoviny
Věra Novotná, Chotoviny
Jiří Pilař, Chotoviny
80 let František Dražina, Beranova Lhota
85 let Anna Špinarová, Řevnov
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

no válce. Byla to bramborová
válka v letech 1778-79, kterou
vedl pruský král Bedřich II. s
rakouskou císařovnou Marií
Terezií o tak zvané bramborové dědictví. Kromě vojenských
klání se obě znepřátelené strany ze všech sil snažily, aby protivníkovi vyjedly všechny zásoby brambor.
Do Čech se brambory dostaly z Branibor (odtud prý
vzaly i jméno) asi v roce 1682.
Z klášterních a šlechtických
zahrad se ale jako vzácná delikatesa dostávaly na pole jen
velice pomalu. Důležitou plodinou se pro široké vrstvy obyvatel staly až po opakujících se
neúrodách a hladových letech
ke konci 18. století a na prudký vzestup v pěstování si musely počkat až do poloviny století minulého.
Možná někoho překvapí, že
brambory byly používány jako
účinný lék proti podágře, ožralství, bolení v krku, a podobně

jako dnešní viagra prý navracely mužnou sílu.
Říjen jinak býval časem, kdy
hospodyňky měly zvlášť napilno. V zastavárně, čili frcu, bylo třeba vyplatit zimní oblečení a zalátat všechny díry, které
v něm vyžrali moli, k ševci, neboli prťákovi, odnést dětské
boty, aby je napařil a vytáhl,
protože přes léto dětem vyrostla noha, přichystat dostatek punče a vaječného koňaku, aby se do vánoc řádně rozležel, a rodinku častovat králičím masem, které v tom čase
bývalo „za babku”, protože
chovatelé před zimou vybíjeli
přebytečné kusy.
Dnes sice máme trochu jiné starosti, ale v jednom význam října i pro nás zůstává
stejný: v jeho prvních dnech
dozrávají nejkvalitnější odrůdy vinné révy a jeho typickým
produktem je slivovice.
Jaroslav Wimmer

Nový občánek
Nikola
Andrejčiková
Chotoviny
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Přehled výsledků pravidelných kuželkářských soutěží 2020 / 2021
Po dlouhé, předlouhé přestávce, jsme konečně mohli nastoupit k prvním mistrovským zápasům.
Nakročení do soutěží, jak to bývá, není snadné, ale bojujeme, jednou úspěšně, podruhé zase méně…

Družstvo A – Divize Jih

Družstvo B – Krajský přebor I.

Chotoviny – TJ Sokol Soběnov
3323 – 3350 - 3 : 5
Křemen 563, Makovec 564, Hein 560,
Hrstka 579, Jan Bartoň 565, Fořter 492.
Poprvé na nové čtyřdráze áčko prohrálo a podlehlo Soběnovu 3 : 5.
Vyrovnané výkony domácích i hostů slibovaly naději na výhru
oběma celkům. V závěru však byli lepší hosté a odvezli si cenné
vítězství. Přehráli domácí o 27 kuželek a zároveň přepsali i současný novodobý rekord družstva 6x120 HS na úctyhodných 3350.
TJ Sokol Častrov – Chotoviny
2485 – 2506 - 2 : 6
Křemen 398, David Bartoň 413, Makovec 422,
Fořter 443, Jan Bartoň 430, Hrstka 400.
V posledních sezónách se nám daří získat nějaký ten bod z častrovské kuželny. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Pěknými a vcelku vyrovnanými výkony jsme si přivezli výhru 2 : 6 a tím i první
podzimní dva body do tabulky.
Chotoviny – TJ Lomnice n/Luž.
3339 – 3335 - 6 : 2
Křemen 559, Makovec 579, Fořter 552,
Jan Bartoň 531, Hein 565, Hrstka 556.
V druhém domácím zápase proti Lomnici nad Lužnicí se ukázalo, že soupeři si už naši novou kuželnu osahali a nebude to
jednoduché proti nikomu. Před posledními 30 hody byl stav
úplně vyrovnaný. Také v poslední třicítce se skóre přelévalo na
obě strany. Nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu a o čtyři
kuželky jsme vyhráli. Hurá!
TJ Spartak Pelhřimov – Chotoviny 3210 – 3206 - 5 : 3
Křemen 538, Makovec 539, Fořter 552,
Vacko 489 Jan, Bartoň 563, Hrstka 525.
V Pelhřimově jsme nenavázali na loňské vítězství. Citelně oslabené družstvo o Zbyňka nedokázalo své výkony pozvednout k bodům. Honzové se hodně snažili, v závěru však hostům zůstal jeden hod navíc a o celé 4 kuželky prohráváme. Veliké zklamání…
Podzimní domácí utkání:
9. 10. pátek 19:30 Chotoviny A – KK LokomotivaTábor B
23. 10. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Slovan Jindř. Hradec
30. 10. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Jiskra Nová Bystřice

TJ Nová Ves u Č. B. – Chotoviny B 2530 – 2355 - 7 : 1
David Bartoň 397, Lenka Křemenová ml. 424, Svatošová 401,
Makovcová 375, Kučerová 371, L. Křemenová 387.
Na úvod KP Nová Ves. Již dlouhá léta se nám zde nedaří, nebylo
to lepší ani tentokrát. Na začátek David uhrál bod, ale to bylo
vše. Je to tam nějaké zakleté…
Chotoviny B – KK Český Krumlov 2530 – 2473 - 5 : 3
Makovcová 418, David Bartoň 464, Křemenová 409
Svatošová 411, Svačina 423, Lenka Křemenová ml. 405.
Doma s Krumlovem to již bylo jiné. David zazářil výborným výkonem 464, uklidnil domácí a ti si výhru nedali vyrovnanými
výkony již utéct. Takto by se nám to líbilo!
Podzimní domácí utkání:
9. 10. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Sokol Písek
23. 10. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Sokol Nové Hrady

Družstvo D – Okresní přebor
Mistrovská utkání budou odehrána dle uvedeného rozpisu.
Podzimní domácí utkání:
7. 10. středa 17:00 Chotoviny D – KK Hilton Sezimovo Ústí C
21. 10. středa 17:00 Chotoviny D – TJ Spartak Soběslav B

PMN, ČPD, PJ
Kromě uvedených pravidelných soutěží dospělých se naše mládež
zúčastnila prvních turnajů jednotlivců. Kategorie mladších a starších žáků Poháru mladých nadějí (PMN) v Českých Velenicích,
dorost ve Slavonicích / Český pohár dorostu(ČPD)
a junioři a juniorky Poháru juniorů (PJ) v Nové Bystřici.
PMN České Velenice, 60 hs:
Mladší žáci / Kateřina Křemenová 246, Filip Vylít 251
(ve svých kategoriích obsadili druhá místa).
Starší žáci / Matěj Poula 220, Michal Pavlíček 209, Vítek Vacko 202.
ČPD Slavonice, 120 hs:
Josef Poula 485.
PJ Nová Bystřice, 120 hs:
Martina Křemenová 496 Lenka, Křemenová 487,
Pavel Makovec 511, David Bartoň 457.
M. Vacko

Návrat florbalu v říjnu!
Stále ve veliké nejistotě je začátek nové
sezóny Táborské florbalové ligy. Pokud
však vydrží současná vládní opatření, je
první kolo naplánováno na 18. října. Co se
týče dohrávky posledního kola nadstavby
ve skupině o titul, tak ta by měla proběhnout o týden dříve, tedy 11. října. Nicméně samotná dohrávka se jeví jako velice
problematická, jelikož táborský tým Expendables zřejmě na novou sezónu nedokáže poskládat dostatek hráčů, což způsobuje značné komplikace i právě pro dohrání zmíněného posledního kola ve skupině o titul. Zatím se vůbec neví, jestli se
tomuto týmu poslední utkání kontumují
či jeho hráči dají dohromady sestavu alespoň na tuto dohrávku.

Co se týče chotovinského týmu Draci
Chotoviny, tak ti zatím před sezónou nehlásí žádné nové odchody. Naopak velmi
se spekuluje o příchodu Vojtěcha Černého již ze zmíněného týmu Expendables.
Jedná se o velmi talentovaného hráče,
který svými technickými finesami připomíná Viktora Voborského, šlo by tudíž o
velmi zvučnou posilu. Lanařit se ho snaží
bratři Mládkovi, kteří tohoto hráče velmi
dobře znají i v osobním životě.
A kdo by měl být tahounem Draků na
jednotlivých hráčských postech?
Všichni budou spoléhat na brankářský um
a čarování Jaroslava Málka, který dokáže
předvádět neuvěřitelné zákroky. V obraně
by styčnými pilíři měli být i nadále zkuše-

ný harcovník Václav Pražák
starší a technicky vyzrálý
Roman Mládek, kterým
je sice dohromady skoro
100 let, ale na jejich hře se
tento fakt vůbec neprojevuje. V útoku se
i nadále bude spoléhat na gólový přísun
Václava Kotrlíka, který bude hlavní útočnou zbraní v novém ročníku. O tvoření hry
by se měl starat především Aleš Grňák a
dlouholetým kapitánem zůstává, již můžeme říct legenda tohoto týmu, Petr Havlík.
Bez dalších ostatních hráčů by celý tento
kolos samozřejmě fungovat nemohl, tudíž
své pevné místo v sestavě mají i všichni
ostatní – Petr Lukeš, Václav Pražák ml.,
Denis Pěkný, Ondřej Mládek, Štěpán
Mládek, Tomáš Tlustý, Miroslav Lacina,
Lukáš Carva.
Václav Pražák ml.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKU SE ZÁŘÍ POVEDLO! PORAZILO SOBĚSLAV B, BOŽETICE I CHYŠKY
A PATŘÍ MU PÁTÉ MÍSTO Síť postupně rozvlnili Logojda, Cetlovský, v 53. minutě dokonal obrat Logojda.
Devátý měsíc letošního roku si mohou
fotbalisté Chotovin zapsat jako velice povedený. A tým odehrál v rámci „C“ skupiny
I. B třídy celkem 4 zápasy s bilancí: 1 prohra
a 3 vítězství. Fotbalisté hájící barvy Chotovin nejprve nestačili venku výsledkem 7:2
na Mirovice, pak ale začala jízda.
Na domácí půdě to nejprve odneslo béčko
Soběslavi. Chotoviny vlétly do zápasu jako
uragán a už po 12 minutách vedly o dvě
branky. Soupeřům z jihu nakonec nadělily
čtyři góly a dokráčely k pohodové výhře 4:1.

Bondarev a T. Vrhel.
V následujícím zápase přihlíželo na hřišti
v Božeticích 150 diváků hostujícímu vítězství. Tři body tentokrát zajistilo Chotovinám
ukrajinské duo Bondarev - Logojda. První
zmiňovaný se dokonce s 5 trefami po šesti
zápasech dělí o průběžné třetí místo v tabulce střelců.
A na závěr září poslední domácí zápas a v
pořadí třetí výhra v řadě. Doma na stadionu
u kostela Chotoviny nejprve od začátku zápasu s Chyškami ztrácely, pak ale v těsném
závěru prvního poločasu vyrovnal Turek a

Sestava Chotovin proti Chyškám:
Carva – Plecitý – Dvořák, Švehla,
Čech – Turek, Vácha, Logojda,
Makovec – T. Vrhel, Bondarev.
Na lavičce Bánský, Cetlovský, J. Vrhel.
Chotovinám to šlape. V tabulce jim po šesti
zápasech patří skvělé páté místo a není
žádným tajemstvím, že se míří ještě výš.
Uvidíme, jak to s fotbalem bude dál.
Každopádně v dalších zápasech budou muset fanoušci Chotovin fandit svému týmu
jen z obýváků.

CHOTOVINŠTÍ DIVÁCI SI NA MINIMÁLNĚ 14 DNÍ ODPOČINOU OD FOTBALU
Nepříznivá situace v České republice způsobená pandemií nemoci Covid-19 se dotkne i fotbalu. Ministr zdravotnictví oznámil,
že od pondělí 5. října nebudou na stadionech po dobu minimálně
14 dnů přítomní fanoušci. Všechny zápasy chotovinských týmů se
tak odehrají za zavřenými dveřmi.
Vláda oznámila, že omezí počet lidí na venkovních akcích na 20.
Výjimku však dostaly registrované fotbalové soutěže, což znamená, že zápasy I. B třídy se odehrají. Nebudou však na nich pověstné
zvuky ochozů.

„Je mi to moc líto. Bez diváků je fotbal trochu divný, ale musíme
to brát tak, jak to je,“ říká předseda oddílu Jan Jordák.
Je dost možné, že víkendový zápas se Sepekovem, který se hrál
po uzávěrce tohoto čísla Listů Chotovinska, tak byl posledním,
kterému na nějakou dobu mohli přihlížet diváci. V domácím duelu
s Kluky a na venkovním derby v Mladé Vožici bude Chotovinským
podpora z tribun chybět.

TABULKY

A TÝM

ROZPISY ZÁPASŮ
Chotoviny A, I. B třída – sk. C
8. kolo – so
9. kolo – so
10. kolo – so
11. kolo – so

10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

15:30
15:30
14:30
14:00

Chotoviny – Kluky
Ml. Vožice – Chotoviny
Chotoviny – Milevsko B
Větrovy – Chotoviny

Chotoviny B, IV. třída
7. kolo – ne
8. kolo – so
9. kolo – ne
10. kolo – ne

11. 10.
17. 10.
25. 10.
1. 11.

15:30
15:30
14:30
14:00

Chotoviny B – Radenín-Kozmice
Borotín – Chotoviny B
Chotoviny B – FC Míč
Chotoviny B – Větrovy B

1. SEPEKOV
15:5
2. MIROVICE
22:8
3. MLADÁ VOŽICE 20:9
4. HRADIŠTĚ
11:12
5. CHOTOVINY 13:15
6. MILEVSKO B
7:7
7. PLANÁ N/LUŽ. 13:12
8. JISTEBNICE
10:8
9. VĚTROVY
12:13
10. CHYŠKY
16:20
11. SOBĚSLAV B 17:18
12. KLUKY
10:16
13. ČÍŽOVÁ
8:20
14. BOŽETICE
5:16

16
15
13
10
10
9
8
7
7
6
5
5
3
0

B TÝM
1. CHOTOVINY B 26:11 13
2. BOROTÍN
21: 8 9
3. FC MÍČ
11: 9 9
4. RADENÍN-KOZMICE 14:10 7
5. ŘEPEČ-OPAŘANY B 14: 9 6
6. OLYMP TÁBOR
9:14 6
7. SOKOL ŽELEČ
9:15 4
8. MAŽICE
9:18 3
9. VĚTROVY B
7:26 0
Stránku připravil
D. Mendel ml.

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

.099,-

1

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

