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ZDARMA

Chotovinský podzimní trh
Na Chotovinský podzimní trh
spojený s podzimní výstavou
jsme si letos poèkali a do 19.
a 20. øíjna a èekání stálo opravdu zato. Pestrou nabídku chryzantém a duièkových vazeb
sice dopoledne zahalovala mlha,
kdy se vak rozplynula, na tøi
tisíce návtìvníkù mohlo obdivovat, vybírat a hlavnì nakupovat stromky, keøe, kvìtiny, podzimní dekorace, keramiku, ale
i nìco dobrého na zub a pro potìchu.
V sále kulturního domu zde
kromì klasického sortimentu

podzimního trhu pøedstavovalo své výrobky z chránìné dílny
Støedisko pracovní a sociální rehabilitace Rybka  Tábor, z. s.,
ji tradiènì se tu také prezentovala Diakonie Èeskobratrské
církve evangelické Støedisko
Rolnièka.
i na naí výstavní ploe. Opìt
se zde v plné síle projevila fantazie a nápaditost hlavní aranérky výstavy, paní Hanky Sedloòové. Vzrostlé chryzantémy
byly doplnìny jemnými bramboøíky, chybìt nemohly ani vøesy, brsleny, èi hebe.
Vichni èlenové Èeského zahrádkáøského svazu Základní
organizace Chotoviny si zaslouí nae podìkování za uspoøá-
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Výstava se neomezila pouze
na pódium jako v pøedchozích
letech, výpìstky z naich zahrad
se doslova valily dolù, zastavily
je a obøí dýnì. Pozorné oko
návtìvníka mohlo také prozkoumat staré odrùdy jablek
a porovnat je s tìmi, které jim
dávají vlastní zahrady. Typická
barevnost podzimu se odráela

dání tak úspìné akce, podìkování náleí i jejich rodinným pøísluníkùm a hasièùm, kteøí opìt pomáhali
s organizací, a rovnì obci Chotoviny, bez její podpory by se zahrádkáøi neobeli.
Pøesto nejvìtí dík patøí vám, návtìvníkùm, e jste
na Chotovinský podzimní trh spojený s podzimní výstavou opìt v hojném poètu zavítali. Právì pro vás u
nyní plánují chotovintí zahrádkáøi Tradièní jarní výstavu, která probìhne ve dnech 8. a 10. kvìtna 2020.
Urèitì pøijïte, tìíme se na vás! Martina Sochùrková
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Tøídìní odpadu doma  jak na to?
Existuje ideální ko na tøídìní odpadu?
Moná se právì teï krèíte v malé garsonce
a kout, který jste si v kuchyni... tedy pardon, u kuchyòské linky v obývacím pokoji,
hned naproti posteli, vyhradili pro dìlení
tøídìného odpadu, vypadá spíe jako vnitøek pøeplnìné popelnice na plasty. Nemusíte ale bydlet v jednopokojovém bytì, abyste tápali, jak koneènì ekonomicky a prakticky vyøeit tøídìní ve svém hnízdeèku. Pøiznejme si to - odpadu rozhodnì není málo.
A snadno v nìm utopíte nejen svoji domácnost...
Sto lidí, sto chutí. Ve tøídìní odpadu ale
vìtina preferuje stejná pravidla. Napøíklad
tøídit odpad ji doma, aby pak dotyèný pøímo u barevných kontejnerù na tøídìní odpadu strávil co nejménì èasu. Tedy vhodit
a nazdar!
Pøi tøídìní odpadu doma pak instinktivnì volíme takové øeení, kterému jsme ji
pøivyklí zvenku. Týká se to barev na kontejnerech, které jsou jedním z ukazatelù, kam
tøídit jaký druh odpadu.

BRIGÁDA

Hledáme brigádníky do firmy
v Sedleèku u Chotovin
na obèasnou
dlouhodobou spolupráci.

NÁPLÒ

PRÁCE  èitìní,
drobné opravy výstavních
stanù, stánkù, ostatního
výstavního pøísluenství.
Uvítáme spolehlivost,
ikovnost a pracovitost.
Pracovní doba
flexibilní dle dohody.
Více info na tel.

720 994 354.

Tedy modrá barva je na papír, lutá barva na plast, oranová na nápojové kartony
a zelená na sklo. Nezapomínejte ale èíst instrukce na nálepkách, protoe tøídìní do
kontejnerù mùe mít specifika dle místa,
kde odpad tøídíte.
Ve spoleèných prostorech domù èi na
ulicích se èím dál èastìji objevují hnìdé
popelnice na bioodpad, tím vak èasto
opoutíme komfortní zónu domácího prostoru.
Jak ale naloit s odpadem doma,
ne ho vyhodím do barevných
kontejnerù na tøídìní?

â Taky nebo krabice, ideálnì schovat

napøíklad pod døezem: populární jsou igelitky a papírové krabice, které se dají spoleènì s odpadem jednodue hodit do popelnice.
â Nízké plastové boxy (na koleèkách):
jsou mobilní a snadno skladné, koleèka vám
pomùou s manipulací.
â Vlastní výtvor: nebojte se probudit v sobì
kreativní dui a pustit se do výroby vlastního koe.
Mùete tøeba polepit papírové krabice, dejte jim klidnì poøádnì zabrat, nebo je mùete pokreslit jednotlivými druhy odpadù, které doma tøídíte. Jestli se vám doma válí starý plastový kyblík, i ten skvìle poslouí jako
nádoba na takový to domácí tøídìníèko.
Pokud máte dìti, pøedejte jim ho, dají mu
nový smysl ivota v podobì originálnì pokresleného koe na tøídìný odpad. U samotný hravý proces vlastní výroby mùe
dìti motivovat a nauèit správnému tøídìní
odpadu.
Tipy, jak doma tøídit odpad v meních prostorech
â Koe na tøídìní odpadù: vybrat si mùete od ratanových pøes kovové a po plastové.

Výzva - pøíspìvek na vydání knihy.
Váení spoluobèané.
Obec Chotoviny pøipravuje vydání knihy
Sto let Sokola v Chotovinách.
Dovolujeme si Vás touto cestou
poádat o finanèní pøíspìvek
na vydání této knihy.
V publikaci budou uvedeni
dárci, kteøí poskytnou
podporu v této výi:
podnikatelé
 finanèní dar nad 3000,-Kè
fyzické osoby nepodnikající
 finanèní dar nad 1000,-Kè
V pøípadì, e se rozhodnete
podpoøit vydání této knihy,
volejte paní Knotkovou
tel. 381 284 295
nejpozdìji do pátku
22. 11. 2019.
Dìkujeme.
Mgr. Zdenìk Turek,
starosta obce

â Sbìrné nádoby: v hospodáøských pro-

storech domu, jako napø. v garái, ve sklepì apod.
Na internetu lze také snadno sehnat rùzné nádoby na tøídìní odpadù a po praktické taky.
Tøídìní odpadu ovlivòuje design

Jeliko je tøídìní u pøirozenou souèástí
moderního ivotního stylu, i trh nabízí celou øadu chytøe pojatých koù na tøídìní
odpadu. Souèasnì i designéøi kuchyní poèítají automaticky se zvìteným prostorem,
kam se vejde nìkolik nádob na tøídìný odpad. Èasto ale ani vìtí uplík nestaèí, jeliko obalù vyrobených z plastu je dnes znaèné mnoství.
Jak ale vypadá perfektní ko
na tøídìní odpadu?
V ideálním pøípadì by mìl umoòovat
tøídìní jednotlivých sloek separovaného
odpadu (plast, sklo, papír a nápojový karton). Dále by jeho souèástí mìla být nádoba na bioodpad a komunální odpad. Sami
si ale dovedete pøedstavit, e tohle vechno pohromadì zabere hodnì místa - moná právì jeden celý uplík èi skøíòku v kuchyni... Take záleí na kadém, jak si tøídìní uspoøádá.
A máte-li pocit, e je toho pachtìní
mnoho a nic z toho, neklesejte na mysli.
Obyvatelé Èeské republiky patøí v tøídìní
mezi nejlepí a spoleènì nám to jde!
H. Heømánková

OBEC CHOTOVINY
VÁS ZVE DO DIVADLA

Prodej vstupenek na místì

Vstupné 50,- Kè
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STØÍPKY Z OBCE

❖ Probíhají závìreèné práce na výstavbì ètyødráhové ku-

elny. Kolaudace probìhne 15. listopadu a 23. listopadu
ve 14.00 hodin bude kuelna slavnostnì uvedena do provozu. Vechny srdeènì zveme.
❖ V mìsíci øíjnu byl po obnovì kanalizace a veøejného osvìtlení v ulici Krátká opraven i povrch komunikace.
❖ Byly ukonèeny práce na obnovì vodovodního potrubí
v ulici Na Vyhlídce.
❖ V sobotu 16. 11. 2019 od 9.30 hodin budeme spoleènì
vysazovat stromky a keøe v lokalitì na Kùskovci. Více
v èlánku na esté stranì tohoto vydání.
❖ Dne 31. 10. a 1. 11. probìhla plánovaná výmìna uzlových
oupat vodovodní sítì v Chotovinách a Èerveném Záhoøí.
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❖ RO schválila návrh rozpoètu obce Chotoviny na rok 2020.

Pøíjmy rozpoètu jsou naplánovány ve výi cca 35 659 165, Kè,
výdaje 34 136 940, Kè a financování (splátky jistiny úvìrù)
1 522 225, Kè. Nejvyím výdajem v návrhu rozpoètu 2020
jsou silnice s èástkou 8 273 000, Kè. K rozpoètu se nyní
vyjádøí finanèní výbor, bude zveøejnìn (úøední deska, webové stránky obce) a o jeho koneèné podobì rozhodne
zastupitelstvo obce dne 28. listopadu 2019.
❖ RO schválila pøípravu ádosti o dotaci na vznik nových
a rozíøení stávajících sbìrných míst pro ukládání vytøídìných odpadù.
❖ RO se zabývala podnìtem, aby sobotní odpolední provozní doba kompostárny byla pøesunuta na dopoledne.
RO tuto zmìnu neschválila.
❖ RO projednala ádost obèanù o øeení bezpeènosti chodcù v ulici Hlinická. Povìøila starostu zajitìním návrhu
opatøení, které by pøispìlo k vìtí bezpeènosti chodcù.

❖ V listopadu bude provedena úprava veøejné zelenì par-

èíku v Jeníèkovì Lhotì vèetnì výsadby nového vánoèního stromeèku.

❖ RO pojednala ádost o obnovu èekárny v Jeníèkovì Lhotì. RO povìøila starostu zjitìním majetkových vztahù
k pozemkùm a vytíeností autobusové zastávky.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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kola u je
v plném proudu. Od øíjna se
rozbìhla øada zájmových kroukù pro dìti ze kolky i ze koly.
Zatímco v M nabízíme pøedevím umìlecky zamìøené krouky, ve kole si áci vybrali nejen keramiku, sborový zpìv, taneèky èi dramatickou výchovu,
ale opìt se budou v hojné míøe
vìnovat také sportu.
Do mateøské koly pøijelo
1. øíjna divadlo Kolem a zahrálo pohádku O líném Èiperovi.
Druháci spolu s 5. B se vydali
do Èeských Budìjovic. Nelo
o ádný výlet, ale o netradièní
formu výuky, v rámci interaktivní výstavy o Leonardu da Vincim se toti hravou formou seznámili nejen s Leonardovými
vynálezy a umìním, ale také
jeho vìdeckou prací. áci z 5. B
se naopak vydali na exkurzi do
Sezimova Ústí, kde navtívili
Beneovu vilu, a ètvráci vyrazili na dopravní høitì do Tábora.
Také kolní druina nabídla
dìtem netradièní záitkový projekt Výlet do støedovìku. V sobotu 12. øíjna pøijel do koly váleèník Václav z hradu Kámen,
aby seznámil druinové dìti
s tím, jak se ilo ve støedovìku.
Projekt nezahrnoval jen poutavou pøednáku, ale pro dìti byla
pøipravená i cesta lesem plná
úkolù a støedovìké jídlo. Na
konci mìsíce pak nìkteré dìti
z druiny podlehly halloweenskému mámení a promìnily se
v malé èarodìjnice, duchy, kostlivce, pavouky, straidýlka, su-
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perhrdiny a jiné straidelné bytosti.
Zábava spojená s uèením
èekala také na vechny áky od
4. do 9. tøídy. V rámci dopravní
výchovy jsme pøipravili projektový den Na kole bezpeènì! Pod
dohledem uèitelù, rodièù a zástupcù Policie ÈR vichni absolvovali na kole nejprve trasu
kolem koly, kde mìli ukázat,
jak dobøe si vedou v plném provozu. Následovaly jízdy zruènosti, trocha teorie z dopravních

lo Okresní kolo pøespolního
bìhu v Areálu odpoèinkové
zóny Komora. V soutìi drustev byli nejlepí chlapci z 6.
a 7. tøídy a dívky z 8. a 9. tøídy.
Obì drustva se shodnì umístila na pìkném 4. místì. Nejúspìnìjí bìkyní koly se pak
stala deváaèka arlota Pìknicová, která dobìhla ve své kategorii tøetí. Gratulujeme! Sportovní úspìch pro nai kolu vybojovaly také dívky z 5. tøídy, kdy
na florbalovém turnaji ÈEPS

pøedpisù a nechybìl ani praktický minikurz z poskytování
první pomoci. Nakonec se ukázalo, e nejvíce nae dìti potøebují zabrat právì v dodrování pravidel silnièního provozu, kdy uhánìjí na svých kolech Chotovinami.
Své síly si nai áci s ostatními kolami pomìøili v øíjnu
hned dvakrát. Nejprve je èeka-

Cup získaly 2. místo a zajistily
si tak postup do krajského kola.
Kromì toho, e se v øíjnu sela
kolská rada (zápis z jednání je
dostupný na www.zschotoviny.cz),
byla rovnì svolána Malá kolská rada. áci ze 4. - 9. roèníku
si zvolili své zástupce z øad
svých spoluákù a také jednoho zástupce z øad uèitelù. Mezi
uèiteli si u ákù nejvíce dùvìry
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získala opìt Mgr. Jana Nìmeèková, premiérovì se pøedsedou
Malé kolské rady stal Mikulá
Vácha a jeho zástupcem Tobiá
Filip. Bylo by dobré, kdyby
Malá kolská rada nebyla pouze formálním uskupením, ale
opravdu funkèní a podnìtná.
ivot ve kole je opravdu
pestrý a bohatý. O jednotlivých
akcích a projektech, které ve
kole probíhají, se mùete doèíst na www.zschotoviny.cz.
Dìkujeme vem rodièùm,
kteøí nám pomohli bìhem projektu Na kole bezpeènì, a maminkám za výborné obèerstvení, které pøipravily na druinové akce. Velké podìkování patøí také Èeskému zahrádkáøskému svazu Základní organizace
Chotoviny, nebo stejnì jako
v pøedchozích letech po Chotovinském podzimním trhu obdrela kola dar ve výi 7 000 Kè.
Dìkujeme!
Poprázdninový rozjezd je za
námi, aè to zní neuvìøitelnì,
blíí se první ètvrtletí a s ním
i tøídní schùzky. Jedna písemka
støídá druhou, zkouení bìí v
plném proudu. Nezbývá nám
ne vzít rozum do hrsti a kadý
na tìch svých 100% se pokusit
vydat ze sebe maximum. Vdy
odmìna v podobì pøíjemného
pocitu z dobøe odvedené práce je skuteènì sladká! Tak pevné nervy, kapku tìstí a hlavnì
hodnì radosti z poznávání a
objevování nového pøeji ákùm
i jejich uèitelùm.
Martina Sochùrková
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Historky z Chotovinska
Bejvávalo II.

Více jak pøed sto lety nebyl ivot
na vesnici zdaleka tak uzavøený jako
je dnes. Pomineme-li koèovné cikány, jak se øíkalo, pravou metlu venkova, do vsi velice èasto pøicházeli
rùzní podomní obchodníci a øemeslníci, kteøí nabízeli své výrobky èi
sluby. A to u byli vápeníci, prodávající haené vápno, podomní øezníci, vyhledávající dobytek na poráku, kletièi dobytka, kolomazníci,
dráteníci a mnozí jiní.
Samostatnou skupinu lidí jdoucích ode vsi ke vsi také tvoøili ebráci, kterým se lidovì øíkalo stupkové,
ètveráci nebo tercíøi. Vìtinou to
byli starí lidé, èasto mrzáci, ale ebrali také mladí a silní mui, kteøí za
almunu èi skromnou stravu lidem
natípali døíví, zryli zahradu, nadìlali otýpky a podobnì. Dále existo-

vali tak zvaní domácí ebáci. Ti mìli
svùj rajón pøesnì vymezen, lidé je
znali a dobøe s nimi vycházeli.
Na Chotovinsku na konci 19. století takovým ebrákem byl Frantiek
Krouek z Polánky. Lidé ho mìli
rádi, protoe il bezúhonným ivotem, zásadnì nepil alkohol a nekouøil. Rád pohovoøil s lidmi a dovedl
být vdìèný za kadou malièkost.
S eleznou pravidelností po léta obcházel své vesnice a nebylo pamìtníka, e by s nìkým mìl nìjaký
konflikt.
Ale jednu slabost Frantiek Krouek pøece jen mìl. Vìtinu penìz,
které vyebral, prosázel v lotynce v
bláhové nadìji, e jednou vyhraje
tolik, aby si mohl koupit malou chaloupku. Vlastní støecha nad hlavou
byla jeho celoivotním snem, který
se mu ale nikdy nesplnil. Na zaèátku
roku 1895 nali lidé jeho mrtvolu

na cestì z Brouèkovy Lhoty do Podolí. Krouek, zøejmì vysílen chùzí
ve vysokém snìhu, si pravdìpodobnì chtìl na chvíli odpoèinout. Usedl
a zmrznul. Nemìl u sebe nic, jen
v hedvábném átku peèlivì zabalených 24 zlatek  poèinek na vysnìnou chaloupku. Z této èástky 13 zl.
pouil starosta na prokopání cesty
snìhem, aby bylo mono Kroukovo tìlo odvézt do Chotovin a øádnì
je pohøbít.
A teï radìji ne veselejí notu.
Bývalo zvykem, e kdy se pro nìjaký èin dostal obèan pøed soud, mìla
obec monost podat jakési dobrozdání, ve kterém zpravidla vyjádøila
svùj názor k danému pøípadu, a tak
mohla provinilci pomoci, ale i pøitíit. A tak se èasto stávalo, e ve snaze najít za kadou cenu nìjaký dùvod, který by mohl ovlivnit rozsudek, docházelo k dost úsmìvným
vyjádøením.
Napøíklad v roce 1896 stanul
pøed soudem mladý Milan Vata
z Chotovin, kterého obaloba vinila, e Jiøímu Hronovi, rovnì chotovinskému obèanovi, ukradl králíky.
Protoe lo o dosud netrestaného
mladíka, obecní úøad veden snahou
mu pomoci, zaslal soudu dobrozdá-
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ní, ve kterém se Vaty zastal, a to
dost kuriózním zpùsobem. Bylo
v nìm uvedeno, e v Chotovinách je
veøejným tajemstvím, e mladý Vata je Hronovým nemanelským synem, který se ale netìí otcovì lásce. Hron prý se k nìmu nezná a pøed
svou rodinou otcovství tají. Proto
prý podle obecného mínìní nemohlo u Vaty jít o kráde. Tím, e si
pøisvojil Hronovy králíky, si prý Vata
jen vynahradil odmítanou otcovu
mateøskou péèi.
V jiném pøípadì obec zøejmì
mìla zájem obalovaným pøitíit,
protoe se jednalo o známé firmy.
Dvojice vyhláených zlodìjù v téme roce ukradla Janu Bukvajovi
z Chotovin pìknou jalovici. V Lísku
za obcí ji zabili, vyvrhli, ale dál se
nedostali, protoe byli polapeni.
V dobrozdání zaslaném soudu obecní úøad uvedl, e pøi stanovení trestu a zejména pak výe náhrady kody, je nutno vzít v úvahu, e ona jalovice byla cvièená a umìla pìkné
kousky, kterými pøi rùzných pøíleitostech obveselovala sousedy.
Z toho dùvodu prý mìla mnohem
vyí cenu ne jiné, stejnì pìkné
dobytèe.
Jaroslav Wimmer

Dne 25.10.2019 jsme zhlédli v KD divadelní komedii VRAH
SVÉ ENY od Jiøího Baldy. Veselohru o tøech jednáních
nám pøijel zahrát spolek divadelních ochotníkù Milièín.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
6 5 let Magda Krejèová, Èervené Záhoøí
Vlasta arovcová, Beranova Lhota
70 let Jaroslav Borkovec, Chotoviny
Jiøina Krätzerová, Chotoviny
Antonín Vyvadil, Èervené Záhoøí
Ing. Ladislav Samec, Chotoviny
8 5 let Zdenka Kardová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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NOVÉ KNIHY A HRY
NELSON SPIELMAN LORI  A NA NEBI ÈEKAJÍ
HVÌZDY. Erika, úspìná realitní makléøka z New
Yorku, má vechno - skvìlou kariéru a dvì krásné
dospívající dcery. Jene jedna z nich, Kristen,
zemøe pøi vlakové nehodì. Kromì smutku nad
ztrátou dcery se trápí také výèitkami. Ten den mìla
obì dcery vézt do koly ona, jene dala pøednost
kariéøe. Annie, druhá Erièina dcera, má svoje
vlastní výèitky. Nemìla nechat Krissie ten den
odjet. Objeví se vak jiskøièka nadìje. Co kdy
dolo pøi identifikaci k zámìnì a Kristen je stále
naivu? Její nezvyklé chování v den, kdy zemøela,
i tajemné vzkazy, které Erika zaène dostávat, tomu
nasvìdèují. Propast mezi Erikou a Annie se roziøuje, a tak zatímco Erika zaèíná pátrat na odleh-

lém ostrovì Mackinac, kde sama
vyrostla, odjídí Annie do Paøíe, protoe vìøí, e
Kristen se skrývá právì tam. Ale je Krissie opravdu to jediné, co je dokáe znovu sblíit?
SIMON MAWER  SKLENÌNÝ POKOJ. Vysoko
nad Brnem èní zázraèný dùm. Postaven na míru
idovsko-køesanskému novomanelskému páru
vyzaøuje bohatství, sebevìdomí, krásu a majestátnost. Avak jen do chvíle, ne do zemì vstoupí nacistické vojsko a majitelé musí opustit vilu
i zemi. Román, jen na pozadí ivotních osudù
majitelù vily zrcadlí tragédii celého èeského národa, byl v létì roku 2009 nominován na prestiní cenu The Man Booker Prize.
PARIS B. A  PØIVEÏ MÌ ZPÁTKY. Byli mladí
a zamilovaní. Na dovolené ve Francii
zastavili u benzinové pumpy a Finn si
odskoèil. Kdy se vrátil, byla Layla pryè
a u ji nikdy nevidìl. Aspoò tak vypovídal na policii. O mnoho let pozdìji se
Finn zasnoubil s Laylinou sestrou Ellen. Jene najednou zavolala policie,
e nìkdo Laylu spatøil. Zaèaly se objevovat dávno ztracené vìci z její minulosti, tajné zprávy, rùzné stopy a varování. Co neznámý chce a kolik toho ví?
JAN BAUER  KRÁL MÁ STAROSTI.
Nové vydání dvou historických detektivek Èíe jedu pro krále a Císaøova poslední vùle. Na veèeøi u krále Václava
IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Zdá se, e neastnou náhodou
vypil èíi vína s jedem, která byla urèena pro samotného panovníka. A tak
jsou na Praský hrad pozváni novomìstský rychtáø Jakub Protiva z Protivce a jeho pøítel mnich Blasius, aby
zjistili, kdo se pokusil krále zavradit.
V druhé knize se Václav IV. ocitne
v nebezpeèí trochu jiného druhu. Praský arcibiskup Jan z Jentejna má
v drení poslední vùli císaøe Karla IV.,
podle ní mìl být na èeský trùn povolán císaøský levoboèek Jindøich...
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Pro dìti a mláde:
KATHY WOLLARD  DUNGLE. Objevte svìt pøekypující ivotem. Detné lesy, nepropustné a plné
tajemství, jsou domovem víc ne poloviny vech
rostlin a ivoèichù na Zemi. Pomocí unikátní techniky Photicular kniha poodhaluje závoj, za ním
se skrývá prostøedí, kam jen stìí pronikají sluneèní paprsky, a zachycuje ho navdy v barvách
a ivých pohybech. Pozorujte tøeba tygra na èíhané nebo nádhernì zbarveného papouka, jak
se vznáí nad korunami vzrostlých stromù.
TERRY COLLINS  SPONGEBOB. MEZI MEDÚZAMI. SpongeBob je unavený a otrávený z rutinní práce u Køupavého kraba a touí po zmìnì.
Rozhodne se odhodit obraceèku a odchází mezi
medúzy. Bude vak jeho nový a svobodný ivot
stát za to? Pøidej se k nìmu na podmoøské pouti!

Spoleèenské hry:
HALALI. Zábavný lov pro dva hráèe. Veselá hra na
dobrodruný lov. Jeden hráè hraje za myslivce
a døevorubce, druhý za liky a medvìdy. Cílem
hry je ulovit soupeøe a pøípadnì dalí obyvatele
lesa. Na zaèátku hry jsou vechny kartièky rozloeny na herním plánu lícem dolù. Postupným
odkrýváním a posouváním tìchto kartièek se hráèi pokouejí o co nejúspìnìjí lov. Pro co nejvyrovnanìjí hru doporuèujeme odehrát dvì partie, pokadé za jinou stranu a seèíst jejich výsledky. Pro dìti od 8 let.
HODINA DUCHÙ. Velkolepá postøehová hra. Znáte ducha Balduina z legendární hry Duch? V Hodinì duchù se s ním setkáte znovu. Tentokrát si
budete vybírat z devíti rùzných pøedmìtù. Kdo
popadne ten jediný správný ze vech nejrychleji?
Pøedmìty se odráejí v zrcadle, barvy a noèní
doba se vykøikují - koho ani tohle nerozhází? Pro
dìti od 8 let.
KOÈIÈÍ KLUB. Extra roztomilá rodinná hra, ve
které se vijete do rolí milovníkù koèek. V prùbìhu hry si dobíráte karty, které obsahují pùvabné
koèky, ale také krmivo, hraèky, antu koèièí, nebo
koèièí kostýmy. Nejdùleitìjí je vechny vae koèky øádnì nakrmit. Pokud se vám to podaøí, sbírejte pro nì dalí vìci, aby byly spokojené. Tuto hru
by mìl povinnì vyzkouet kadý, kdo má rád koèky! Pro dìti od 8 let. Zuzana Sumerauerová

Obnova remízku  pøijïte si s námi zasadit strom nebo keø

Jak prosté. Vichni to vìdí, neustále se o tom mluví, odborníci
moudøe hovoøí s varovnì zdvieným
prstem! Na období rozorávání mezí
a kácení remízkù v 50. letech si nìkteøí jetì pamatují, ostatní se o tom
uèili èi zrovna uèí ve kole.
A chceme nebo ne, lidský svìt
se stává podobným, bez ohledu na
zemìpisné umístìní toho èi onoho
státu. Rozdíl se stává patrný teprve
pøi pohledu na celkový obraz krajiny. Ovem pøeváná vìtina porostù
jsou monokultury, vylechtìné na co
nejvyí výnosy, bez ohledu na kladné vazby s pøírodním prostøedím.
Pestrost je neádoucí, protoe komplikuje okamitou ekonomiku produkce.
Tak proè nezaèít s nápravou právì teï a tady? Jak jednoduché, ne?
To byla má první domnìnka. Setkala
jsem se tedy s naím starostou
Mgr. Zdeòkem Turkem. Tomu se my-

lenka výsadby/obnovy líbila. Tak
jsme se vrhli do práce.
Na øadu pøilo zdlouhavé nahlíení do katastru a zjiování, kde má
obec nejvhodnìjí pozemky. Terénní vycházky spoleènì i s p. Jaroslavem Beneem. Zjitìní? Vhodný
pozemek neexistuje, alespoò ne pro
dotaci, pro kterou se musí splòovat
pøedevím vlastnické právo. Okolí
silnic patøí silnièáøùm. Polní cesty,
které obec vlastní, se vlivem èasu
posunuly a kolej cesty tak v nìkterých místech pøímo hranièí s pozemky soukromých vlastníkù, tudí na
stromy není místo.
Nevzdali jsme to, protoe podzim
se neúprosnì blíí a my jsme si slíbili, e aspoò nìjaké stromy letos
vysadíme. A podaøilo se! Získali jsme
souhlas vlastníka pozemku i zemìdìlské farmy, která okolní pole obhospodaøovává, za co jim mnohokrát dìkujeme.

Proto Vám s hrdostí oznamujeme, e výsadba se bude konat v sobotu 16. listopadu od 9.30 hodin.
Srdeènì Vás zveme a také ádáme
o pomoc pøi obnovì remízku. Jedná se o okolí polní cesty. Lokalita se
nachází pod nejvyím bodem Chotovin, smìrem k obci, na kopci Koska, Vám známým jako Kùskovec. Co
s sebou? Vhodné obleèení a obuv,
rukavice, rýè a dobrou náladu.
Èeká nás výsadba liniového stromoøadí starých ovocných odrùd na
semenných podnoích a polních
døevin, doplnìná keøovými segmenty. Vznikne tak interakèní krajinný
prvek, který bude plnit funkce døevinné vegetace v krajinì. A to protierozní, vodohospodáøskou, pùdoochrannou, a také zvýí potravní
a úkrytovou nabídku pro zvìø, ptactvo a hmyz. Stromy, které se na lokalitì nacházejí, budou ponechány

a poslouí jako tzv. kosterní døeviny.
Velký dík patøí firmì FIMAX s.r.o.
a firmì ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
TÁBOR s.r.o. za poskytnutí sponzorských darù obci, za které byly nakoupeny sazenice stromù. Obec
Chotoviny ze svých prostøedkù nakoupila keøe a obstará následnou
péèi.
Proè to dìláme? Jednodue proto, e nás tìí pøedstava, e nai vnuci a pravnuci budou moci sklízet plody naí práce a budou moci pro ovoce hrdinsky vylézt na strom, stejnì
jako jsme to dìlali my. Kromì toho
se snaíme obnovit pøítomný vztah
èlovìka ke krajinì. A pøedevím ovocné stromy mají moc tento vztah posilovat. ádný poèet dní strávených
u moøe se pøeci nevyrovná spoleèným rodinným procházkám v naí
rodné a krásné krajinì.
Ing. Veronika Fafílková
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Blíí se historická událost  v Chotovinách otevøeme
otevøení nové, moderní
ÈTYØDRÁHOVOU KUELNU! Slavnostní
ètyødráhové kuelny je urèeno
Zaèátkem mìsíce øíjna dokonèila stavební firma FIMAX / p. Filip
práce na pøestavbì kuelny a pøedala objekt dodavateli technologických celkù.
Firma JaR Digital na smluvený termín 22. øíjna pøiváí plnì naloený kamion materiálem pro montá segmentových drah a ve ètvrtek 24. 10. pøijídí dalí kamion s nákladem strojù automatických
stavìèù. Práce zatím probíhají podle harmonogramu a bez zádrhelù. Pomalu se rýsuje krásný nový sportovní stánek. Plánovaný
termín kolaudace objektu je pátek 15. listopadu 2019.

na sobotu 23. listopadu 2019 ve 14:00 hodin.
Tímto si dovolujeme pozvat vás, bývalé, souèasné i budoucí
kuelkáøe, pøíznivce, diváky i fanouky na tuto velkou spoleèenskou událost.
V rámci otevøení bude monost nové dráhy si také vyzkouet,
podmínkou je pouze èistá sportovní obuv, tak nezapomeòte!
Soutìe pokraèují venkovními mistrovskými zápasy na vech
frontách. Je to opravdu nezvyklé stále bojovat venku. Snaíme se
a nìjaké body získáváme.

Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2019 / 2020
Drustvo A  Divize Jih
Sokol Èastrov  Chotoviny

2505 - 2531  4 : 4
Hein 486,
David Bartoò 395, Køemen + Foøter 381,
Bervida 420, Jan Bartoò 401, Hrstka 448.
Starý dobrý sadurit. Bohuel se vùbec nedaøí, po ètyøech hráèích je stav
4 : 0 a nadìje na body témìø nulové. Nastupuje Zbynìk a vynikající
bezchybnou hrou vyhrává svùj souboj a otáèí stav kuelek. Liborovi zùstal lehouèký úkol, vyhrát, a tím i udret stav. To se nakonec daøí a po
dramatickém utkání a obrovském obratu máme cennou remízu a bodík.
Lomnice n./Lunicí  Chotoviny 2579 - 2568  5 : 3
Hein 464,
David Bartoò 449, Vacko 395, Foøter + Køemen 376, Jan Bartoò 460, Hrstka 424.
Nováèek divize doma pøedvádí výborné výkony, i kdy tentokrát tak suverénní nebyl. David zaèíná výbornì, vyhrává a máme kuelky k dobru.
Potom to tak slavné ji není. Mírovi, Honzovi F. ani Petrovi se moc
nedaøí. Poté ale opìt zaøizuje otoèení výsledku Zbynìk, pøidává se Honza B. a najednou vedeme. Bohuel Liborovi hra nesedla podle jeho
pøedstav, ztrácíme nahrané kolky a prohráváme 5 : 3 o 11.
Spartak Pelhøimov  Chotoviny 3124 - 3336  1 : 7
J. Bartoò 584,
Køemen 574, Vacko + Foøter 507, Hrstka 596,
Hein 563, Bervida + D. Bartoò 512.
Do Pelhøimova jsme jeli bodovat, pár posledních utkání se nedaøilo, ale
tentokrát to bylo jiné. Petr koneènì zabral a výborným náhozem urèuje
smìr zápasu. Uprostøed je to jetì lepí, Libor atakuje magickou estistovku a Zbynìk nezùstává pozadu. Na závìr ve hlídá Honza B. Krásný
zápas! Vynikající výkon celého drustva pøinesl plánované bodíky.

Drustvo B  Krajský pøebor I.

KK Hilton Sez. Ústí B  Chotoviny B 2771 - 2619  7 : 1
Kuèerová 461,
Chobotský 445, Makovcová 418, Svatoová 403, Svaèina 438, Makovec 454.
Na Sezimáku se hrají vysoké výkony, ale i my je umíme. Avak tentokrát
soupeøi nestaèíme. Pøes výborné výkony Gábiny, Pavla, Honzy prohráváme o 150.
TJ Kunak  Chotoviny B
2510 - 2411  6 : 2
Makovec 422
Makovcová 383, Svatoová 399, L. Køemenová 403,
Svaèina 391, L. Køemenová ml. 413.
Ani Kunak nám nedal anci bodovat, prùmìrné výsledky body
nepøinesly.
TJ Sokol Písek  Chotoviny B
2425 - 2444  2 : 6
Kuèerová 433,
Makovec 396, L. Køemenová ml. 423, Chobotský 416,
Svatoová 385, L. Køemenová 391.
Koneènì! V Písku se daøí, vyrovnané náhozy pøináejí cenné body.
TJ Centr. Daèice D  Chotoviny B 2647 - 2424  7 : 1 Makovcová 443,
Chobotský 411, L. Køemenová ml. 398, Svatoová 391,
Kuèerová 384, L. Køemenová 397.
Nepovedlo se nám navázat na písecký dobrý výkon. Nevelká èísla, kromì
Áji, jsou na daèickou kuelnu málo. Odjídíme s prázdnou...

Drustvo D  Okresní pøebor

KK Hilton Sez. Ústí C - Chotoviny D 2406 - 2391  5 : 3
Nohejlová 422,
Dìd 340, Liková 388, mejkal 412, M. Køemenová 420, Filip 409.
Na Hiltonu se pereme o vítìzství, hrajeme solidnì, bohuel úvodní propad Petra se nepodaøilo vymazat.
TJ Sokol Chýnov B  Chotoviny D 2325 - 2247  7 : 1
Nohejlová 406,
Dìd 338, M. Køemenová 372, mejkal 372, Filip 381, Liková 378.
V Chýnovì prohráváme jednotlivé duely o pár, mohlo to být zajímavìjí...

PMN (Pohár mladých nadìjí)

KK Lokomotiva Tábor 60 hs.
Mladí ákynì  Kateøina Køemenová 182/ 50. prùb. místo.
Mladí áci  Matìj Poula 227 / prùbìnì 10. místo, Filip Vylít 212 / 31.,
Vítek Vacko 211 / 40.

ÈPD (Èeský pohár dorostu)

Spartak Pelhøimov 120 hs.
Jakub Smetana 455 / 18., Josef Poula 435 / 20. místo.

PJ (Pohár juniorù/juniorek)

Slovan Kamenice nad Lipou 120 hs.
Martina Køemenová 511 / 7. místo, Lenka Køemenová 498 / 8. místo,
Pavel Makovec 542 / 9. místo.
M. Vacko

Oslabení Draci Chotoviny zahájili sezónu
Táborská florbalová liga vstoupila poslední
øíjnový víkend do nové sezóny. Draci Chotoviny
pøili o výhodu domácího prostøedí, jeliko se
hraje místo v chotovinské sportovní hale novì ve
sportovní hale v Sezimovì Ústí. Po loòské sezónì opustili tým 2 hráèi  Viktor Voborský a Vojtìch Vaník, kteøí nyní hrají regionální ligu pod
hlavièkou Èeského florbalu (ÈF). Do týmu pøiel
alespoò 1 nový hráè  Roman Mládek, aby vyztuil obranné øady. Navíc dorazily 4 omluvenky, take
zaèátek sezóny zastihl Draky ve velmi okletìné
sestavì.
Hned na úvod èekal na chotovinský tým neoblíbený soupeø z Plané nad Lunicí. V prvním
poloèasu soupeøi vycházelo prakticky ve, na co
sáhl, a skóre se zastavilo na hrozivých 0:5. Druhý
poloèas vak Draci zabrali a tøemi rychlými góly

Ondøeje Mládka, Václava Praáka starího a Petra
Havlíka zápas zdramatizovali  3:5. Planá si vzala
oddechový èas a následným estým zásahem do
chotovinské svatynì peèetila své vítìzství. V závìru se jetì podruhé zaskvìl Petr Havlík a kosmeticky upravil koneèný stav zápasu na 4:6.
Druhým soupeøem Drakù byl táborský tým Expendables, který se prezentuje tvrdou hrou a ve
svém støedu má nìkolik technicky ikovných hráèù. První poloèas byl vyrovnaný, nicménì do vedení se jako první dostali hráèi Expendables. Po
výborné pøihrávce od Václava Kotrlíka srovnal
støelou pod bøevno Tomá Tlustý. Více gólù ji
v první èásti utkání nepadlo. Ve druhém dìjství
li Draci do vedení po pohotové støele Ondøeje
Mládka. Václav Kotrlík se poté blýskl dalí výteènou pøihrávkou, kterou si nael Václav Praák

mladí a ten tváøí v tváø brankáøovi
nezaváhal a poslal Draky do dvougólového vedení. Poté mìli chotovintí florbalisté jetì mnoho pøíleitostí navýit
vedení, ale vechny pokusy buï znekodnil brankáø nebo soupeøi pomohla i tyèka, a tak pøiel
zhruba 5 minut pøed koncem zápasu trest
v podobì gólu do sítì Drakù  3:2. Závìreèný tlak
hráèù Expendables byl drtivý, nicménì Draci
vechny pokusy o vyrovnání odvrátili a mohli se
tak po závìreèném hvizdu radovat ze svých prvních 3 bodù v nové sezónì.
Sestava: Málek J.  Praák V. st., Praák V. ml.,
Mládek R.  Mládek ., Mládek O., Tlustý T.,
Kotrlík V., Havlík P.
Omluveni: Pìkný D., Carva L., Luke P., Gròák A.
Václav Praák ml.
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ÁÈKO MÁ ZA SEBOU NÁROÈNÝ PODZIM!

IDEÁLNÍ TO NEBYLO, POØÁD ALE VÌØÍM V TOP PÌTKU, ØÍKÁ PAVLÍÈEK
Dvanáct kol je minulostí a fotbalovému áèku Chotovin u
schází jen jediné k tomu, aby
uzavøelo první polovinu sezony.
A bilance: 4 výhry, 2 remízy,
6 poráek a prozatímní pozice
ve støedu tabulky. Na postup to
sice u s nejvìtí pravdìpodobností nevypadá, záchrana ale
také nebude tématem pro zimní
pøípravu. Jinými slovy: Áèko má
pøed sebou snad pohodové jaro.
S podzimními výsledky hlavního fotbalového týmu Chotovin to ale bylo jako na houpaèce. Na úvod domácí nezvládnutá premiéra s Planou nad Lunicí, støídání proher s remízami,
0 bodù s poslední Øepèí/Opaøany, poráky ve dvou derby. Na
druhou stranu ale dùleité domácí výhry s Mirovicemi, Milevskem B a Bøeznicí, neporazitelnost na stadionu u kostela od
zmiòovaného prvního zápasu
nebo vyrovnaná partie s vedoucím týmem soutìe  elèí.
V prùbìhu podzimu se áèko
nepotýkalo zrovna s ideálním
rozpoloením. patná forma
pramenila ze slabé úèasti na
trénincích a rotování sestavy
vinou zranìních a pracovních

i osobních povinností. Snad
ani jeden zápas jsme se neseli
kompletní a nebyly dva zápasy
po sobì, které bychom odehráli ve stejné sestavì, potvrzuje
pílmachr týmu Jan Pavlíèek.
Dùleitými momenty v celé podzimní èásti se pojily s domácími
zápasy. Fanouci na stadionu
u kostela pøihlíeli jedné prohøe,
dvìma remízám a tøem vítìzstvím. Hlavnì poslední dvì vý-

BÉÈKO PROIJE KLIDNÉ JARO! JE SICE
PØEDPOSLEDNÍ, SESTOUPIT ALE NEMÙE
Ulehèenou práci má chotovinský B tým ve druhé nejvyí okresní fotbalové soutìi.
Kadoroènì si místo i v dalím
roèníku na 100 % zajistí prvních
10 týmù z 12 celkových. Jeden
nebo dva poslední si pak musí
prohodit místo se dvìma nejlepími z nií soutìe. Letos je to
ale jinak. O vem u by toti mìlo
být rozhodnuto v tuto chvíli.
Proè? Tøetí tøídu okresního
pøeboru toti vzdaly dva týmy.
Chotovinám ubyli soupeøi z Chýnova B a Roudné. Z 12 zaèínajících tak zùstalo u jen 10 týmù.

Chotovinské béèko se ale také
nenachází v letoním roèníku
v ideální situaci. Zvítìzilo jen v jediném zápase z 9 odehraných, kdy
porazilo 7:1 v tuto chvíli poslední Stádlec. Zbylých 8 konkurentù Chotovinám body ukradlo.
Stejnì jako u áèka trápí i druhé muské zástupce Chotovin
problémy s marodkou a nedostatkem hráèù. I tak ale mùe
být tým sloený z chotovinských veteránù, bývalých dorostencù a hráèù pohybujících se
na hranici mezi áèkem a béèkem,
v letoní sezonì v klidu.

Fotografie ze zápasu v sobotu 2. listopadu 2019 v elèi.

Poslední podzimní zápas
Mui A

13. kolo So

9. 11. Hraditì  Chotoviny

hry byly pro nakonec celkem
úspìný podzim zásadní.
Chotoviny nejprve pøedèily výsledkem 3:0 Milevsko B. Nároèný zápas se nesl v duchu
rychlosti, mladý bìhavý hostující tým ale na áèko nevyzrál.
Tøi body z velice dùleitého utkání zùstaly doma. Na domácí tým
potom nestaèila ani Bøeznice.
Slabí soupeø po poloèase vedl
nad Chotovinami o gól, na konci ale svítil na tabuli jeden gól
navíc domácímu týmu. Na co
sáhli, z toho dali gól. Aè to byl
slabí soupeø, museli jsme otáèet. est bodù z tìchto posledních dvou zápasù ale bylo
ohromnì dùleitých, øíká Pavlíèek.
Velkou diskusi vzbudil také
pøedposlední podzimní zápas
s týmem elèe. Ta sice jednoznaènì vede I. B tøídu, v zápase
s outsiderem z Chotovin ale nedávný vítìz krajského pøeboru
rozhodnì nepøesvìdèil. Vyrovnaná partie by si zaslouila spíe výsledek 0:0, lídr tabulky ale
díky sporné penaltì a chybì
Chotovin zvítìzil 2:0. Kdy se
kousnete, tak mùete v téhle
soutìi hrát vyrovnanì s kadým, myslí si Pavlíèek.
Do jara je cíl jasný. Chotoviny
musí být silnìjí a zlepit tréninkovou i zápasovou docház-

14:00

ku. Základ jsou urèitì tréninky
a dobrá parta. V tom teï vidím
trochu problém, øíká stoper
A týmu Radim Plecitý. Umístìní v pùlce tabulky ale podle
nìj nevypadá zase tak èernì.
Nechci malovat èerta na zeï,
urèitì vùbec nepøemýlím nad
záchranou. Vìøím, e jaro dopadne dobøe, myslí si hráè s èíslem 2 na dresu. Podle jeho spoluhráèe Pavlíèka by mohly Chotoviny nakouknout na jaøe dokonce do pìtice elitních týmù.
Dùleitá bude pro Chotoviny
také zimní pøíprava, do které
snad s týmem nastoupí i zmiòovaný støedopolaø Pavlíèek,
i kdy na konci minulé sezony
avizoval, e s týmem hodlá své
jméno spojit jen do konce roku
2019. Jarní èást sezony by ale
mìl jetì strávit v dresu Chotovin. Nechci opoutìt loï v pùlce plavby. Tìím se na jaro s Chotovinami, øíká 16ka A týmu.
Teï jetì èeká Pavlíèka i jeho
spoluhráèe poslední zápas podzimu. Výjezd do Hraditì u Písku je naplánován na sobotu
9. listopadu. Po zápase a návratu do Chotovin se pak na høiti
chystá dokopná, na kterou jsou
samozøejmì tradiènì vichni
fanouci srdeènì zvaní!
Stránku pøipravil D. Mendel ml.

