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Roèník XXII.

STØÍPKY
Z OBCE
❖ 10. èervna 2014 byla zkolaudována a pøipojena k vodovodní soustavì nová sedmdesátimetrová vrtaná studna. Tím dolo k navýení kapacity vodních zdrojù pro vodovod
Chotoviny - Èervené Záhoøí a
o 120 m3 vody za den. Je to více ne
se oèekávalo. Na financování této
akce se vedle Obce Chotoviny podílel i Jihoèeský kraj dotací ve výi
250 000, Kè.

Z obsahu
listù
Pozvánka
na slavnosti
Vítání obèánkù
Pøínosy tøídìní
elektroodpadu

Èíslo 7/8

èervenec/srpen 2014

❖ V polovinì èervna pøedala firma
Radek Bouka naí obci opravenou
márnici chotovinského høbitova.
Rovnì tady pomohl Jihoèeský kraj
dotací ve výi 150 000, Kè. Do budovy márnice byl po vzoru naich
pøedkù uloen vzkaz pro dalí generace.
❖ V èervnu byly provedeny opravy
na tìchto místních komunikacích:
â Èervené Záhoøí  ulice Dolní,
Na Radlinì, Prostøední a Na Drahách
â Chotoviny  ulice Javorová, Drustevní, U Lomu
â Jeníèkova Lhota  k azylovému
domu
â Moraveè  od Brantýlù smìrem
k Plachým
â Øevnov  ke Kostkovùm
a køiovatka u návesního rybníka
â Brouèkova Lhota  oprava
nejhorího úseku komunikace Brouèkova Lhota - Polánka /viz foto vpravo/
❖ Stavební práce na vybudování knihovny v 1. PP mateøské koly výraznì pokroèily a budou dokonèeny nejpozdìji do 31. 7. 2014. Pak
pøijde na øadu montá regá- 3 x foto Z. Turek
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Výstavba ètyø peèovatelských bytù v lokalitì U BYTOVEK

ZDARMA

Opravená budova márnice chotovinského høbitova
lù, instalace dalího vybavení
knihovny a samozøejmì stìhování knih. Do nové knihovny
mùete poprvé nakouknout
o Chotovinských slavnostech
16. srpna 2014. Srdeènì Vás
vechny zveme.
❖ V èervenci byla zahájena výstavba ètyø peèovatelských bytù
v lokalitì U BYTOVEK. Rozpoèet této stavby je 3 802 293,- Kè
vèetnì DPH. Plánujeme v letoním roce proinvestovat èástku 2 400 000, Kè z dotace MMR ÈR
a v roce 2015 pak zbývající èást ve
výi 1 402 293, Kè z prostøedkù
obce.
❖ V èervenci a srpnu budou probíhat drobné opravy na budovì KD
(opravy zábradlí, komínù, oplechování). Prostøednictvím Mikroregionu Venkov obdrela obec dotaci na
tyto práce ve výi 49 000, Kè.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele - bezplatnì prezentovat svoji
firmu na webových stránkách obce stále trvá. Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou, tel.
381 284 295. Mgr. Zdenìk Turek

7-8/2014

LISTY CHOTOVINSKA

2

Nae obec recyklací starých spotøebièù výraznì pøispìla

k ochranì ivotního prostøedí

Obèané naí obce ji nìkolik let zodpovìdnì tøídí elektroodpad. Nyní mùeme pøesnì vyèíslit, kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin èi vody jsme díky
recyklaci uetøili ivotnímu prostøedí. Víme
také, o kolik jsme sníili produkci skleníkových plynù nebo nebezpeèného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové
spoleènosti ASEKOL, která pro nás zajiuje sbìr a recyklaci vytøídìných elektrozaøízení. Nae obec získala certifikát vypovídající nejen o pøínosech tøídìní televizí a poèítaèových monitorù, ale také o významu sbìru drobných spotøebièù.

Studie LCA posuzuje systém zpìtného odbìru CRT televizorù, poèítaèových monitorù a drobného elektrozaøízení. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyøazených spotøebièù do nového produktu. Pro
kadou frakci byly vyèísleny
dopady na ivotní prostøedí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotøeba energie, surovin, emise do ovzduí, vody a
produkce odpadu. Koneèná bilance vyznìla pro zpìtný odbìr elektrozaøízení
jednoznaènì pozitivnì, a to ve vech
aspektech.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení,
i tìch nejmeních, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ivotní prostøedí. Zpìtný odbìr a recyklace napø. stovky mobilních telefonù uspoøí tolik energie, kolik spotøebuje moderní úsporná
lednice za více ne 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke sníení spotøeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede témìø 100 kilometrù nebo dojde k úspoøe 392 litrù
pitné vody. Stejné mnoství je napøí-

klad spotøebováno pøi 30 cyklech myèky
nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúètování spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce v loòském roce vytøídili 123 televizí, 50 monitorù a 2 022,88 kg drobných
spotøebièù. Tím jsme uspoøili 75,27 MWh
elektøiny, 3 992,86 litrù ropy, 322,83 m 3
vody a 2,63 tun primárních surovin. Navíc
jsme sníili emise skleníkových plynù
o 16,04 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeèných odpadù o 64,50 tun.
Kdy si uvìdomíme, e napøíklad osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynù a jedna ètyøèlenná domácnost prùmìrnì roènì spotøebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní èísla. Proto si vichni, kteøí zodpovìdnì tøídí a pøispívají tak k ochranì ivotního prostøedí, zaslouí obrovský dík.
H. Heømánková
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

ze 19. zasedání konaného dne 5. èervna 2014
od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.

Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida, p. Filip,
p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel od 19:08,
p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr.
Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Zrzavecký .
Omluveni: p. Ing. Babùrková,
p. Mgr. Vítovcová.
Návrh usnesení:
p. Bene, p. Hrstka.
Ovìøovatelé: p. Ing. Bauerová,
sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.

OHL S

Program:
1. Kontrola usnesení z 18. z. o.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregion Venkov 2013.
3. Úèetní závìrka Obce Chotoviny 2013.
4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny 2013.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
6. Rozpoètové opatøení è. 6.
7. Podporované byty, doplatek
v roce 2015.
8. Vodné a stoèné 2014.
9. Pozemky.
Jednání zahájil pan starosta,
pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì
svoláno a je usnáení schopné,

protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Starosta seznámil pøítomné
s programem jednání. Navrhl
rozíøit program o bod:
10. ádost o poskytnutí dotace na obnovu kamenného
mostu v Øevnovì.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis
a usnesení z 18. zasedání byly
ovìøeny panem Miloem Filipem a panem Mgr. Jiøím Honzou a byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzne-

Usnesení è. 294/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2013 bez
výhrad.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 4/

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC SRPEN 2014

Dlouhodobá omezení:

â Uzavírka pøejezdu Stoklasná
Lhota v úseku køíení komunikace
è. 84u s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC OØ Plzeò je
prodlouena do 31. 10. 2014.
â V období od 1. 6. 2014 do
30. 10. 2014 bude omezen provoz
na dálnici D3 v úseku 68,700 
70,100 z dùvodu výstavby eleznièního mostu.
â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  semafory od 18. 8. do
7. 9. 2014.
Informace o výlukách
â V období 3. 8.  8. 8. 2014 probìhnou noèní výluky v èase 21.45 
4.00 hod.

seny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2013 byl zveøejnìn na úøední desce
od 20. 5. do 5. 6. 2014 a je
souèástí materiálù pro dnení
jednání. Obec Chotoviny v loòském roce èerpala prostøednictvím mikroregionu dotace na
údrbu alejí.

Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 8/
2014 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â st. Sudomìøice u Tábora
 opìrná zeï: zásyp, dokonèení objektu
â Tunel Sudomìøice
 práce na betonái definitivního

ostìní
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní
dálnice D3): montá OK mostu
nad D3
 mostní estakáda: montá OK a betoná mostních polí
 silnièní most: betoná mostní desky a následnì pøedpínání výztue
mostní konstrukce

 práce na eleznièním spodku 
budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny
 rekonstrukce skupiny kolejí è. 1
a è. 2
 výstavba ostrovního nástupitì
u koleje è. 1 a krajního nástupitì
u koleje è. 2
 výstavba objektu TT Chotoviny
a protihlukové stìny
 výstavba podchodu a eleznièního mostu  omezení dopravy
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 eleznièní spodek  zemní práce
na koleji è. 2
 rekonstrukce propustkù
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
9/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova
2489 v Táboøe nebo na tel. èísle
381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko,
øeditel výstavby

3 x foto D. Pìkný
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3. Úèetní závìrka Obce Chotoviny 2013 - povinnost schvalovat úèetní závìrku obce je stanoveno Vyhlákou è. 220/2013
Sb. Úèetní závìrku pøedstavuje
soubor finanèních výkazù, které úèetní jednotka sestavuje za
úèetní období k rozvahovému
dni a podle novelizovaného zákona o obcích ji schvaluje zastupitelstvo obce.

Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok 2013 - zastupitelùm byl pøedloen závìreèný
úèet v úplném znìní, byl øádnì
zveøejnìn na úøední desce obecního úøadu od 20. 5. 2014 do 5. 6.
2014. Podrobnosti k závìreènému úètu uvedl pan starosta.

Zastupitelstvo obce schvaluje
úèetní závìrku obce za rok 2013
bez pøipomínek a výhrad.
Výsledek hospodaøení ve výi
1 893 404,80 Kè bude pøeúètován úèetním zápisem 431/432
dnem schválení úèetní závìrky.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závìreèný úèet
Obce Chotoviny za rok 2013,
jeho souèástí je Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2013.
Zastupitelstvo obce vyjádøilo

Usnesení è. 295/2014/Z19.

Usnesení è. 296/2014/Z19.

souhlas s hospodaøením obce
bez výhrad a schválilo opatøení
k nápravì chyb a nedostatkù
uvedených ve zprávì.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce - jedná se
o rozpoètové opatøení è. 5. Tímto rozpoètovým opatøením byly
pøedevím proúètovány prostøedky na vybavení obecní knihovny v suterénu nové budovy
mateøské koly.
Usnesení è. 297/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 5/
2014.
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Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètové opatøení è. 6/
2014 - bylo vytvoøeno za úèelem zaúètování financování výstavby Podporovaných bytù
Chotoviny.
Usnesení è. 298/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpoètové opatøení è. 6/2014,
které je nedílnou tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Podporované byty Chotoviny, doplatek v roce 2015 - na
tuto stavbuObec Chotoviny získala pøíslib dotace od ministerstva pro místní rozvoj ve výi
2 400 000, Kè.
Pro koneèné získání dotace je
nutné doloit dalí náleitosti
vèetnì toho, e obec má prostøedky pro dofinancování tohoto projektu. Je navreno doplatek investice Podporované
byty Chotoviny zapracovat do
rozpoètu obce na rok 2015.
Usnesení è. 299/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
výstavbu B.j.4 PB-PÈB Chotoviny za 3 802 293, Kè vèetnì
DPH a schvaluje úhradu doplatku Obce Chotoviny ve výi
1 402 293, Kè vèetnì DPH
z rozpoètu Obce Chotoviny pro
rok 2015.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Vodné a stoèné 2014 - zastupitelùm bylo pøedloeno celkové vyúètování vech poloek
výpoètu ceny podle cenových
pøedpisù pro vodné a stoèné
v pøedchozím kalendáøním roce
2013. U stoèného byla cena na
rok 2014 stanovena usnesením
zastupitelstva è. 276/2013/Z17
ve výi 15, Kè/m3 + DPH.
Usnesení è. 300/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí celkové vyúètování vech
poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné v pøedchozím kalendáøním roce 2013 a kalkulaci vech poloek výpoètu ceny
pro vodné a stoèné pro rok
2014.
Usnesení è. 301/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
vodné na rok 2014 ve výi roku
2013, tj. 38, Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

/dokonèení na dalí stranì/
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9. Pozemky
Prodej pozemkù
- Prodej èásti pozemku p.è.
367/1 v k.ú. Chotoviny - spoleènost E.ON potøebuje èást tohoto pozemku o výmìøe 19 m2
pro umístìní nové pozemní trafostanice. Zámìr prodeje byl
zastupitelstvem schválen 6. 3.
2014 a øádnì zveøejnìn na úøední desce.
Usnesení è. 302/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej èásti pozemku p. è. KN
367/1 v k.ú. Chotoviny, která je
dle GP è. 729-270/2014 oznaèena p. è. KN 367/4, ostatní plocha, jiná plocha, o ploe 19 m2,
spoleènosti E.ON Distribuce,
a. s. za cenu 250, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Prodej èástí pozemkù p. è. KN
434/1 a KN 35 v k.ú. Moraveè
u Chotovin - o odkoupení pozemku o celkové výmìøe 96 m2
ádají manelé V., vlastníci sousedních nemovitostí. Zámìr prodeje byl schválen dne 6. 3. 2014.
Usnesení è. 303/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej èásti pozemku p. è. 434/1,
která je dle GP è. 189-345/2014
oznaèena písmenem a ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe
83 m 2 a èásti pozemku p. è.
KN 35, která je dle stejného GP
oznaèena èíslem KN 35/2 vodní
plocha, nádr umìlá o výmìøe
13 m 2 manelùm P. a J. V. za
cenu 100,- Kè/m2 za podmínky,
e na celý pozemek p. è. KN 434/2
a na pozemek KN 35/2 bude zavedeno vìcné bøemeno - sluebnosti stezky a cesty ve prospìch obecní parcely è. KN 434/1.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
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Zámìr prodat
- Zámìr prodat pozemek p.è.
KN 172/91 v k.ú. Èervené Záhoøí - o pozemek ádá pan B.
Pozemek sousedí s pozemky,
které adatel vlastní a není zahrnut ve smlouvì s panem Jirmanem.
Usnesení è. 304/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje pozemku p. è. KN
172/91 trvalý travní porost
o ploe 13 m2 v k. ú. Èervené Záhoøí, za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat pozemky p.è.
KN 674/1, 666/18 a èást pozemku p.è. KN 683/5 v k.ú. Jeníèkova Lhota - o odkoupení
ádá pan K., vlastník sousedního rybníku. Osadní výbor s prodejem souhlasí.
Usnesení è. 305/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje pozemkù p. è. KN
674/1 trvalý travní porost o výmìøe 472 m2, p.è. 666/18 orná
pùda o výmìøe 104 m2 a èást
p. è. KN 683/5 ostatní plocha,
neplodná pùda o výmìøe cca
1230 m2, ve v k. ú. Jeníèkova
Lhota za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat èást pozemku
p.è. KN 500/5 v k.ú. Èervené
Záhoøí - o pozemek, který je v KN
veden jako ostatní plocha, ostatní
komunikace, ádá pan J., vlastník Muzea historických vozidel,
motocyklù, zemìdìlské techniky a drobných historických
pøedmìtù v budovì èp. 199 v Èerveném Záhoøí. Pozemek chce
vyuívat jako zpevnìné parkovitì k muzeu. Z místní komunikace Ve Dvoøe (p. è. 500/5) je
v tomto místì pøístup k nemovitostem patøícím k èp. 114.
Usnesení è. 306/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku
p. è. KN 500/5 v k.ú. Èervené
Záhoøí.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat pozemky p.è.
KN 254/1 a 254/2 v k.ú. Øevnov - o odkoupení nebo o pronájem pozemkù ádá paní R.
Rada obce doporuèuje pronájem. Rozhodnutí o pronájmu pozemkù je v kompetenci rady
obce.
Usnesení è. 307/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemkù p. è.
KN 254/1 ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 10 066 m2
a p.è. KN 254/2 trvalý travní
porost o výmìøe 2 635 m2 v k.ú.
Øevnov.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

10. ádost o poskytnutí dotace na obnovu kamenného
mostu v Øevnovì - most je pøedevím po loòských èervnových povodních ve patném stavu. Do 6. 6. 2014 je moné podat ádost o dotaci na Ministerstvo dopravy, z Programu obnovy místních komunikací po povodních v èervnu 2013. Odborný
odhad nákladù 4 629 000, Kè.
Maximální dotace 85 %, realizace - do konce roku 2016.
Usnesení è. 308/2014/Z19.

Zastupitelstvo obce schvaluje
podání ádosti na Ministerstvo
dopravy ÈR o poskytnutí dotace z Programu obnovy místních
komunikací po povodních v èervnu 2013 na obnovu kamenného mostu v Øevnovì.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve 20:10 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Vodné 2013/2014

Váení obèané,
V èervnu a èervenci 2014 uskuteènila spoleènost E.ON
ve vaí obci investièní akci v hodnotì 2,1 mil korun, která se týkala rekonstrukce a posílení vedení NN,VN a transformaèní stanice. Tato investice povede ke zvýení spolehlivosti energetického zaøízení a prodlouí jeho ivotnost. S touto investièní akcí bylo spojeno i pøeruení dodávky elektrické energie v ulicích K Václavu, Na Vyhlídce
a Pøíkrá. Dìkujeme za pochopení tohoto nezbytného omezení, které bylo s investièní akcí spjato.
O tomto plánovaném pøeruení dodávky jsme vás informovali dle platné legislativy, zpùsobem v místì obvyklým ve spolupráci s vaím obecním úøadem na úøední
desce.
Pro zjitìní monosti individuálního oznamování plánovaného pøeruení dodávky el. energie mailem nebo sms
kontaktujte prosím zákaznickou linku 840 111 333.
E.ON Èeská republika, s.r.o.

Pøipomínám obèanùm, e v mìsíci srpnu bude jako
kadoroènì na vech odbìrných místech proveden odeèet stavu vodomìrù. ádám proto vechny o spolupráci, aby se na jedno odbìrné místo nemuselo více ne
dvakrát. Hlavnì se jedná o zprovoznìní zvonkù, funkèní
potovní schránky a v neposlední øadì i ochota pøi zpøístupnìní vodomìru obcí povìøenému odeèitateli. Tímto bych chtìla poádat pøedevím majitele rekreaèních objektù, kteøí se budou bìhem srpna
vyskytovat na svých nemovitostech sporadicky, aby sdìlili stav vodomìru
do konce srpna na Obecní úøad Chotoviny (tel: 381 284 570, mail: poplatky.ou@chotoviny.cz ).
Hana Heømánková, OÚ Chotoviny
Dne 11. 7. 2014 v 18:55 hod. bylo uvedeno pod napìtí 25 kV
TV 1.TK v traovém úseku Tábor  Chotoviny, tj. od stávajícího stoáru
è. 98N v ST Tábor v km 83,000 po stoár è. 7N v km 88,790 a dále TV
stanièní koleje è. 1 v ST Chotoviny od stoáru è. 1N v km 88,630 po
stoár è. 37N v km 89,483. Jedná se o prvotní uvedení TV pod napìtí
25 kV/50Hz.
TV je souèástí stavby IV. koridoru Modernizace trati Tábor  Sudomìøice u Tábora.
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POZVÁNKA

Milí ètenáøi, v tomto èísle Vám nepøináím informace o nových knihách, ale rovnou o nové knihovnì. V první øadì se omlouvám za pøedem neohláené uzavøení
knihovny na tak dlouhou dobu. Do poslední chvíle jsem se snaila vymyslet variantu, jak udret sluby v chodu. Ale nutnost stavebních úprav nejen v nové knihovnì, ale zároveò i v knihovnì
pùvodní a jejich naèasování, nás nakonec pøece jen donutilo
knihovnu uzavøít. Bohuel v dobì, kdy Listy Chotovinska byly ji
ve vaich schránkách a mohla jsem Vás informovat jen prostøednictvím rozhlasu, webových stránek a facebooku. Jak jste jistì
zjistili, odpojen je i on-line katalog a nedostanete se do svých
ètenáøských kont. Nic se nedìje - úpomínky budou anulovány.
Nová knihovna bude slavnostnì otevøena v den Chotovinských
slavností 16. srpna ve 13 hodin, srdeènì Vás tímto zvu na její
prohlídku i dobrou kávu. Naimi èestnými hosty budou spisovatelé pan Jaroslav Wimmer z Brouèkovy Lhoty a pan Ale Prager
z Tábora. Na setkání s Vámi v novém se tìí knihovnice
tìpánka Petrásková

Zákonné poadavky
ovlivòující sdruení
Na základì zákona è. 89/2012 Sb.,
o veøejných rejstøících právnických
a fyzických osob a jeho pozdìjích
zmìn byla provedena zmìna, která
urèuje podle zákonné lhùty pøejmenovat SDRUENÍ na SPOLEK.
To se týká i naeho Sdruení pøátel Základní koly v Chotovinách.
Jeden ze zákonných poadavkù je
podpis èlena pøi ustanovující schùzi spolku, protoe zmìna názvu je
z pohledu zákona vznik nového
spolku. Kadý rodiè, který pøispívá
kadoroènì do sdruení, je èlenem
sdruení. Tak to je a bylo i v minulých letech. Rozdíl byl pouze v tom,
e jsme nepotøebovali prezenèní listinu a staèilo pouze potvrzení o pøijetí pøíspìvku do ákovských kníek
dìtí.
Podle zákonného ustanovení
jsme jako spolek povinni s vybíranými pøíspìvky zajistit prezenèní lis-

tinu. Ustanovující schùze, která zmìní nae jméno v souladu se zákonem, se bude konat na konci záøí
nebo zaèátkem øíjna, a to v prùbìhu
plenárního zasedání koly. Termín
se vèas dozvíte na stránkách koly.
Nae sdruení svými pøíspìvky
od vás rodièù podporuje akce pøipravované pro dìti. Z posledních to
byl napøíklad Dìtský den, pøíspìvky
na pastelkovné nebo pøíspìvek tøídám na kolní výlety.
Roèní pøíspìvek na jedno dítì je
150 Kè a na dva a více sourozencù
èiní 200 Kè. Za sdruení Vás ji dopøedu zvu na ustanovující schùzi,
kde bude prezenèní listina a té se
budou vybírat roèní pøíspìvky. Doufáme, e i pøes drobné zmìny nám
nadále zachováte pøízeò.
Mgr. Lenka Novotná
Pøedseda SPZ Chotoviny

Obec Chotoviny zve na letní
vstupní branou otevøou místní
slavnosti
obèané stejnì jako loni jarmark,

Letoní slavnosti se konají
v sobotu 16. srpna ji tradiènì
na fotbalovém høiti TJ Sokol
Chotoviny od 13 hodin. K tanci
a poslechu hraje Lotická Veselka  dechová kapela z Moravy,
která byla naím hostem v roce
2010. Kolem 14 hod., po zahájení, budou odstartovány hasièské soutìe drustev, která budou reprezentovat jednotlivé
osady. Po vyhláení výsledkù
probìhne na høiti fotbalový miniturnaj týmu Chotoviny, týmu
osobností a týmu Buchlovic.
V 18 hod. budou slosovány
vstupenky. V prostorách pøed

kde nabídnou k prodeji své výrobky. Tímto je srdeènì zveme
a zároveò prosíme o úèast.
V okolí kostela sv. Petra a Pavla
budou svou techniku vystavovat místní hasièi. Od 20 hod.
hraje ji tradiènì rocková kapela GENERACE ROCK z Beneova. Opìt bude bohaté obèerstvení - pivo, limo, klobásy, maso,
gulá a nìco sladkého ke kávì
také nebude chybìt.
Ve 13 hodin bude v budovì
M v Lipové ulici slavnostnì
otevøena nová knihovna, k její
prohlídce srdeènì zveme irokou veøejnost.
Za OÚ . Petrásková

Zájezd do Buchlovic

Váení spoluobèané, na základì pozvání na
podzimní jarmark v Buchlovicích pøipravuje
Obec Chotoviny na 27. 9. zájezd do této naí
partnerské obce. K úèasti na jarmarku zveme
vèelaøe, vinaøe, zahrádkáøe a vemoné tvoøivce neprofesionály - mono vytvoøit i spoleèný stánek a v prùbìhu odpoledne se prostøídat u prodeje. Nejde o výdìlek, jen o to vytvoøit spoleènì
s pøáteli z Buchlovic hezké odpoledne. Zájezdu je mono se zúèastnit i bez
úmyslu podílet se na jarmarku, avak prodejci budou mít pøednost. Cestovné je zdarma. V pøípadì zájmu nahlaste svou úèast do konce srpna v nové
knihovnì.
Za OÚ . Petrásková

Nai noví obèánci

ä Jakub Barto ä Antonín Hochman ä Matyá Pìknic
ä Jana Petrù ä Josef Samec ä Ema Vèeláková
ä Milue Voborská ä Matìj Domkáø ä Josef Luke
ä Nela Patoèková ä Adam Plachý ä Vojtìch Práek
ä Vanesa Sirotková ä Nela erpánová ä Martin imek
ä Monika Váchová ä Jan Zeman
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KUCHAØKA PRO ÈARODÌJNICE
Kdo za stolem jídlo zmeká,
bohu ho není el! praví staré lidové rèení a kdy se èlovìk jen trochu
porozhlédne, nutnì dojde k závìru,
e i dnes tuto moudrost naplòujeme
vrchovatì a zdánlivì o nic jiného nemáme zájem. Nejrùznìjí vaøící
návody (dnes tomu øíkáme recepty) se na nás valí z televize, rozhlasu
i èasopisù, nemluvì o obrovském
mnoství kuchaøek se specielním
zamìøením pro nejrùznìjí profese.
A tak máme kuchaøky pro spisovatele, pro zahradníky i øidièe tramvají.
Proto nepøekvapuje, e kdysi také
existovaly docela vánì mínìné kuchaøky pro èarodìjnice.
Èarodìjnice létající na koatech,
trdlicích, pohrabáèích a jiných instrumentech dnes patøí pouze do
pohádek. Ale z pohledu historie to
není zase tak dávno, kdy lidem obvinìným z èarodìjnictví nebylo právì
do zpìvu. Vdy jetì pøed 275 lety,
pøesnìji v roce 1739, bylo v celém
Rakousku vydáno naøízení, ve kterém se mimo jiné praví: Pekelný
zloèin èarodìjnictví se tresce upálením a takový trest bude vykonán na
vech, kdo v noci pod ibenicí
ïáblem ustrojené kvasy a reje odbývají. Platnost tohoto naøízení zruila Marie Terezie a o dvanáct let
pozdìji. Podle staré povìsti se prý
tak stalo na základì chystaného procesu s ovèákem Janem Polákem
z blízké Jistebnice obvinìném z èarodìjnictví. Poslední èarodìjnický

monstrproces se v Èechách konal
v roce 1756.
Ze zápisù starých smolných knih
je zøejmé, e èarodìjnice to s nìkterými kouzly myslely docela vánì.
Je doloeno, e se tøikrát za rok scházely na nìkterých vysokých návrích
k tzv. sabatu. Takovému shromádìní vdy pøedsedal ïábel mající
podobu starého, oplzlého kozla. Tam
èarodìjnice hodovaly a vymìòovaly
si zaruèené èarodìjnické recepty.
Kadá èarodìjnice se pøed odchodem na sabat musela svléci donaha
a do kùe si vetøít èarodìjnou mast.
Její hlavní úèinnou slokou býval
blín a dotyèné enì to mìlo umonit
létání ve vzduchu. Není bez zajímavosti, e novodobé vìdecké pokusy
jasnì prokázaly, e v pøípadì pouití
takovéto masti mùe u èlovìka dojít
k pocitu, e se vznáí ve vzduchu.
Stát se èarodìjnicí nebylo snadné. Aby èlovìk mohl nabýt èarodìjnickou moc, musel po devìt dnù
nosit pod levou paí vejce èerné slepice a po celou tu dobu nesmìl vejít
do kostela, ani se modlit. Devátý den,
jak se vìøilo, se kandidátce èarodìjnictví zjevil malý muíèek, který ji
pasoval na èarodìjnici. Nejdùleitìjí z tohoto aktu bylo, e nové
èarodìjnici pøedal knihu, do které si
pak zapisovala recepty na rùzné
masti, mázání, lektvary, ale i rùzná
zaøíkávání apod. Takových recepisù
získaných studiem historických materiálù je zachováno tolik, e vypsat

vechny kouzelné pøedpisy èarodìjnické kuchynì je témìø nemoné.
Nejhledanìjím èarovným prostøedkem bývalo pøièarování lásky
milence nebo milenky, ale také
ochladlých manelù. Aby mu byl
na enu laskavý, bylo tøeba mu pøidat do nápoje práek zhotovený
z chlupù, kostí a hlavy umrlého
psa. Takovýto nápoj se musil tøikrát prolít psí lebkou a pak mìl tu
pravou zázraènou moc. Jiný, zlatý
nápoj lásky, který svému choti Albrechtovi z Valdtejna pøipravovala
ve znaèných dávkách jeho manelka-erotomanka Lukrecie, aby si udrela jeho milostnou touhu, zpùsobil, e svého mue málem zbavila
ivota.
Málo platné, láska je sice hezká
vìc, ale vìdecky je doloeno, e nejsilnìjím lidským citem je nenávist.
Proto nejvyhledávanìjími prostøedky byly takové, které mohly èlovìku
zpùsobit smrt. Èarodìjnice zpravidla musela získat tøísku z nìjaké rakve
a lejno èlovìka, který mìl zemøít, co
nebylo právì snadné. Kdy koneènì
ve získala, zabalila to do rubáe
z nìjakého umrlce a tak vzniklý sáèek povìsila do komína domu vyhlédnuté obìti. Jak sáèek vysychal,
chøadl i postiený èlovìk, a nakonec zemøel. Majdalena Koubková
z Èeského Krumlova pouívala záludnìjí recept. Aby její obì jetì

ÈERVENEC
60 let Oldøich Kuèera, Chotoviny
6 5 let Jiøí Polánecký, Brouèkova Lhota
Bohuslava Klejnová, Chotoviny
70 let Blanka Veselá, Èervené Záhoøí
7 5 let Antonín Babor, Polánka
80 let Anna Kollerová, Chotoviny
SRPEN
60 let Hana Rechtoriková, Èervené Záhoøí
6 5 let Marie Nová, Chotoviny
70 let Miloslav Orel, Èervené Záhoøí
Miroslava Vaòková, Chotoviny
7 5 let Marta Kalinová, Èervené Záhoøí
80 let Vladimír Krejèí, Beranova Lhota
Stanislava Wimmerová, Brouèkova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

pøed smrtí zeílela, vzala trochu prsti
z úplnì èerstvého hrobu, pøidala
koøen lísky, a takto vybavená se
o pùlnoci vydala nahá k nedaleké ibenici. Po urèitém rituálu se pak vrátila domù a ráno takto upravenou
hlínu jakoby ertem nasypala své
obìti za krk. Úèinek prý byl jedineèný, ale starý kronikáø se nezmiòuje
v jakém slova smyslu. Také krèmáøka Káèa z nedalekých Ratenic se prý
v roce 1584 zbavovala nechutným
zpùsobem svých málo oblíbených
bliních. Od chudých lidí kupovala
maso vyøezané z obìencù, na roni
je spalovala na prach a pak ho svým
vyhlédnutým obìtem pøidávala do
piva. Ale neèarovalo se pouze lidem
 zejména na venkovì se hojnì kodilo také dobytku.
Kouzla a èarování vdy ly s duchem èasu. V 18. století, kdy u èarodìjnicím pomalu odzvánìlo, èarodìjnické báby pouívaly ke svým
kejklùm velijaké, opisováním rozmnoené i pokoutnì titìné recepty.
Je pozoruhodné, e pouívání takových pekelných kuchaøek podléhali i vzdìlaní lidé, jinak oddaní bohulibému ivotu.
Je s podivem, e kouzla a èáry
pro nìkteré lidi neztratily svou aktuálnost ani v tak pokrokové dobì, jako
je ta dnení. Statistické prùzkumy
provádìné v posledních letech v nìkterých západních zemích o tom pøinesly smutnì pøekvapivé výsledky.
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM HOUSLE

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

8

Kvùli podmanivì jemnému
zvuku a pro hráèe k takøka neomezeným monostem bývají
housle nazývány královnou
hudby. Jejich pùvod ale zùstává nejasný. Za pravlast
vech smyècových nástrojù
se povauje Indie, kde se první housle objevily ji pøed
dvìma tisíci lety. Ovem svým
tvarem, jak je známe dnes, se
podobaly jen velice vzdálenì.
V dnení podobì se objevily
a na pøelomu 15. a 16. století.
Pøímým pøedkem dneních
houslí byla zøejmì pìti a sedmistrunná viola, na kterou se
smyècem hrálo tak, e byla drena mezi koleny nebo si ji hráèi opírali o jedno koleno. Tak
tomu bylo v salonech evrop-

ské aristokracie. Mezi prostým
lidem se takový nástroj objevoval ve vlastní  lidové podobì a violu pøipomínal dosti
vzdálenì. Hlavnì se vyznaèoval velmi ostrým zabarvením
zvuku a proto se mu zaèalo øikat skøipky. Nad violou zaèaly housle triumfovat a na poèátku 17. století.
K úplnému vítìzství houslí
pøispìli takoví Mistøi-houslaøi
jako byl Bertolotti, Amati, Stradivari, Maggini èi Quarneri.
Pozoruhodné ale je, e mezi
starobylými houslemi z dílny
jednoho Mistra nenajdeme dva
stejné nástroje! A jetì jedna
nevysvìtlená záhada: koho
a kdy napadlo pøitisknout si
nástroj podbradkem k rameni
a tak podstatnì rozíøit monosti interpretaèního umìní.
-wer-
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Pøi Chotovinských
slavnostech uvidíme
také fotbalový turnaj

V sobotu 16. srpna se uskuteèní Chotovinské
slavnosti a probìhnou na fotbalovém høiti. Bude
se hrát, zpívat, pøipraveny jsou hasièské soutìe
a také miniturnaj ve fotbale. Divákùm se pøedstaví tøi týmy  Chotoviny, hosté z Buchlo-

vic a také tým osobností.

Domácí výbìr skládá trenér áèka a dorostu
Èestmír Køíka, spøátelená obec Buchlovice pole ze Slovácka zøejmì kombinovaný tým hasièù
a fotbalistù, moná doplnìný i enami. A tým
osobností dává dohromady Duan Mendel.
Hrát bude kadý s kadým, pøipraveny jsou
ceny pro týmy i nejlepí hráèe.

Derby Sparta  Slavia

opìt v Chotovinách

V sobotu 2. srpna se fotbalový areál u kostela
znovu promìní na arénu prestiních soubojù
nejlepích èeských klubù Sparty a Slavie. Koná
se tradièní Memoriál Petra Pekárka, letos opìt
jako turnaj dorosteneckých týmù. Pøedstaví se
týmy mladího dorostu AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC MAS Táborsko a nebude samozøejmì chybìt ani domácí výbìr. Hrát bude kadý
s kadým, 2x25 minut.
Opìt se nám podaøilo pøilákat nejlepí dorostenecké týmy v republice, tedy Spartu a Slavii,
co je skvìlé. Mladí dorostenci z Táborska také
hrají velmi dobrý fotbal a vìøím, e se ukáí i nai
domácí kluci. Doufám, e fanouci se pøijdou
podívat a uvidí nejlepí fotbal, jaký se dá v této kategorii vidìt, øíká øeditel turnaje Duan Mendel.
Pøipraveno je bohaté obèerstvení a po slavnostním vyhláení také tombola pro diváky.

V nedìli 22. èervna 2014 se zúèastnila CHOTOVINSKÁ IHADLA závodu DRAÈÍCH
LODÍ na Kníecím rybníku ve sloení  zleva nahoøe: Jaroslav Pecka, David Bor,
Marcel Pígl, Petr Novák, Martin imek, Lubo Pastyøík, Jan Jelínek, Marek Moos,
Radek Hazmuka, Ale Lachout, Václav Zeman a Stanislav Domkáø.
Spodní øada zleva: Irena Bìtíková, Lenka Pecková, Eva Borová, Gábina mehlíková,
Zuzana Sumerauerová, Kateøina Lachoutová, Jana Pastyøíková, Romana imková
a Marcela Cetlovská.
Nejene se hned napoprvé umístili v první polovinì ze zúèastnìných 27 draèích
lodí, ale jetì byli vyhláeni miláèkem publika!
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DALÍ SEZÓNA 2014/2015 OKRESNÍHO PØEBORU SE ROZJÍDÍ

Nebude chybìt
jedna z dlouholetých opor
Marek Moos.

Lavièka áèka pøi posledním domácím zápase  zleva trenér Èestmír Køika,
asistenti Martin Carva a Josef Vycpálek; dále pak místostarosta Jan Jordák,
pøed ním bývalý hráè Milan Jinda; a pak u následují hráèi pøipravení na støídání: Miloslav Klejna, Volodymyr Bondarev, Luká Carva, Duan Mendel, pøed ním
Petr mejkal, Jan Dvoøák a Radim Kubela. (Jako kdyby hráli za Tábor v pozadí).

Zajímavé zmìny v nadcházející sezónì
Chotovinský hlavní tým, neboli
muské áèko, se z moc velkých
zmìn tìit nemusí. Kádr zùstává
v podobném a vcelku úspìném sloení z jarní èásti okresního pøeboru, který se bude i nadále v Chotovinách hrát. Urèitì bude zajímavé sledovat pokraèující zapojování dorostencù do této dospìlé soutìe.
Zato právì dorostenci mají zmìnu hned nemalou! Po roku ve spoleèenství s Táborskem B byla spolupráce prodlouena i na následující sezónu, od které se èeká lepí
umístìní dorostencù v tabulce. Chotoviny se navíc staly rozhodujícím

èlenem spoleèenství, a tak i název
ji bude pozmìnìn na Chotoviny/
Táborsko B (v minulé sezónì Táborsko B/Chotoviny). Dalí nepøehlédnutelnou zmìnou je soutì. Zatímco doposud dorostenci hráli krajský
pøebor, nyní budou hrát soutì nií, a tou je i tak kvalitní I. A tøída.
Dalí zmìny budou èekat na chotovinské áky. Vedení se rozhodlo
doposud samostatnì pùsobící tým
Chotovin takté slouèit do spoleèenství. Novì vzniklý tým ponese jméno Chotoviny/Vìtrovy a mistrovské
zápasy se budou hrát støídavì
v Chotovinách a na Vìtrovech.

MLADÍ ÁCI ZÍSKALI POHÁR OFS!
Okresní fotbalový svaz zavedl
v letoní sezónì v ákovských kategoriích pohárovou soutì a její premiérový roèník vyhrál v kategorii
mladích ákù tým Chotovin! Ve
ètvrtfinále Chotoviny vyøadily Sokol
Sez. Ústí 8:0, v semifinále 1. FC Jistebnice 8:2 a ve finále na nì èekal
tým FC Bechynì, který v semifinále
vyøadil nejvìtího favorita a vítìze
okresního pøeboru Meteor Tábor.
Samotné finále jsme odehráli
s tìkým soupeøem vyrovnanì, moná jsme mìli více míè ve svém drení, ale proti soupeøi, který hrál na tøi
obránce, jsme si mnoho ancí nepøipravili. Bechynì zlobila jediným,
ale vysokým a silným útoèníkem,
který také otevøel skóre utkání. Po
obdrené brance jsme dokázali soupeøe zatlaèit a brzy gólovì odpovìdìt, kdy se po centru Tomáe Cetlovského prosadil v zakonèení Martin Makovec. Po vyrovnání skóre se
opìt vyrovnala i hra a po rohovém
kopu jsme si bohuel srazili míè do

vlastní brány. Trochu otøesení vývojem zápasu jsme nenacházeli optimální herní pohodu a tak jsme kazili
pøihrávky, hùøe jsme se pohybovali,
ale i v tomto rozpoloení jsme se
dokázali prosadit. Útoèníci si vymìnili role a z centru Martina Makovce
se krásnì z první trefil pod bøevno
Tomá Cetlovský. Dokázali jsme tak
do poloèasu srovnat na 2:2. Toto
skóre se nezmìnilo ani po konci
normální hrací doby a rozhodnout
tak musely pokutové kopy. Nai urèení støelci se ani jednou nemýlili,
zatímco soupeø jednou trefil tyè
a jednou pøestøelil. Rozhodující penaltu promìnil Nikola Smaík a zvítìzili jsme tak 4:3. Kluci, dìkujeme
za celou sezónu a zisk dalí trofeje
do chotovinské sbírky! zhodnotil finále i celou sezónu trenér Milo Filip.
Mimo støelcù - útoèníkù byli èleny kádru jetì brankáø David Bartoò, obránci Jakubové Samek a Horòák, záloníci Michael Filip, Marek
erpán, Matìj Kubík a Vojta Køemen.

Také uvidíme navrátivího se do chotovinského áèka brankáøe
Tomáe Mansfelda.

Pøíprava v plném proudu
Pøíprava muù a dorostu zaèala tento rok jetì o týden døíve, ne tomu bylo zvykem. U
od zaèátku èervence se tento
kombinovaný tým tvrdì pøipravuje na nastávající sezónu. Trénuje se tøikrát týdnì, kadé úterý, støedu a pátek. První dva pátky tréninku navíc tým strávil na
kolech, take o pestrost tréninku naordinovaného od trenéra
Køiky není nouze. Momentálnì
je pøíprava zamìøena spí na
kondici hráèù, take hlavní náplní je bìh a posilování. Navíc
pøibudou i pøátelské zápasy
a turnaje. Mui se 26. èervence
zúèastní turnaje na Slovensku.
Dorost bude dalí týden v so-

botu èekat velmi tìká zkouka
na domácím memoriálu Petra
Pekárka, mue zas turnaj v Opaøanech. Pokraèuje se v pátek
8. srpna, kdy hrají mui s Chýnovem a hned v sobotu s Ratiboøskými Horami. Obì utkání
zaèínají v 18 hodin.
Podzimní èást letoní sezóny zaène zostra! Okresní pøebor
muù startuje ve Vlastiboøi
v nedìli 24. srpna od 17 hodin.
Dorostenci zaèínají naopak
doma, a to se Sepekovem. Pravdìpodobné datum je nedìle
24. srpna. A hned dalí kolo
bude pikantní, dorost nastoupí
v derby proti Voici!

Rozpisy prvních mistrovských utkání
Okresní pøebor muù
1. kolo 24. 8. NE Vlastiboø  Chotoviny
2. kolo
Chotoviny  Bøeznice
3. kolo 7. 9. NE Sokol Sezimovo Ústí B  Chotoviny

17:00
hlá.
17:00

ÈEZ  I.A tøída dorostu sk. C
1. kolo 24. 8. NE Chotoviny/Táborsko B  Sepekov
hlá.
2. kolo
Ml. Voice  Chotoviny/Táborsko B
hlá.
3. kolo 7. 9. NE Chotoviny/Táborsko B  Týn
hlá.
Krajský pøebor starích (mladích) ákù
1. kolo 24. 8. NE Junior St.  Chotoviny/Vìtrovy
hlá.
13. kolo 27. 8. ST Chotoviny/Vìtrovy  È.Krumlov
16:00
høitì Chotoviny
2. kolo 31. 8. NE Chotoviny/Vìtrovy  Roudné
hlá.
høitì Vìtrovy
3. kolo 7. 9. NE Milevsko  Chotoviny/Vìtrovy
hlá.
Okresní pøebor mladích ákù
1. kolo 7. 9. NE Chotoviny  Bechynì
hlá.
Upøesnìné èasy mùete najít na fotbal.cz...

Chotovinský fotbal pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

