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ZDARMA

Slavnosti se vydaøily, jen poèasí nás trochu pozlobilo

Letoní Chotovinské slavnosti
jsme zahájili otevøením obecní
knihovny v nových prostorech. Slavnostního otevøení se kromì iroké
veøejnosti a vedení obce zúèastnili
èestní hosté - historik, spisovatel
a obèan Chotovin pan Jaroslav
Wimmer a nadìjný táborský spisovatel pan Ale Prager - dlouhodobì
jeden z nejètenìjích autorù v naí
knihovnì. Dále pak místostarosta
naí partnerské Obce Buchlovice pan
Boøek ilavský a knihovnice buchlovické knihovny paní Dagmar Moná. Na høiti ji od 13 hodin vyhrá-
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vala dechová kapela z Moravy Lotická Veselka a ikovné místní eny
pøipravily pro návtìvníky slavností, stejnì jako loni, jarmark a nabídly
ke koupi pìkné výrobky pro radost
i uitek. Po slavnostním zahájení se
ji naplno rozbìhly soutìe hasièských drustev a zde jsou výsledky
klání:
1. Chotoviny
2. Beranova Lhota
3. Buchlovice
4. Jeníèkova Lhota
5. Moraveè
6. Èervené Záhoøí
7. Øevnov

Pro návtìvníky bylo pøipraveno
ji tradiènì bohaté obèerstvení,
u kostela místní hasièi umonili veøejnosti prohlídku hasièských vozù
a opìt jako kadý rok nai kuelkáøi
otevøeli kuelnu a hosté si mohli zakoulet a zasoutìit zdarma. Této
monosti vyuila i Lucie Borhyová
a spisovatel Ale Prager.
Odpoledne sice naruily dvì krátké a intenzivní deové pøeháòky,
návtìvníky ale neodradily. V klidu
je pøeèkali na høiti pod stany nebo
pøi víneèku a kávì v knihovnì a odpoledne dál pokraèovalo a do veèerního koncertu kapely Generace
Rock, která slavnosti zavrila.

Víte, co je pryska?
Obecní knihovna
v novém
Motokrosové klání
Zaèíná kuelkáøská
sezóna
Memoriál
Petra Pekárka
ovládla Sparta
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Redaktor: Jaroslav Wimmer
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

. Petrásková

Na fotbalovém høiti pak probìhl miniturnaj v kopané týmù Chotoviny, Buchlovice a týmu osobností. Za tým osobností
bojovali Petr Holota - ligový fotbalista, Michal Hrdlièka, který pøijel se enou Lucií
Borhyovou a dcerou Lindou, Pavel Poulíèek - bývalý sportovní komentátor TV Nova,
Martin Pouva - sportovní redaktor F1 se
syny, Duan Mendel - vedoucí sportovní
redakce TV Nova, Zdenìk Turek - starosta
Obce Chotoviny a Jaroslav Nìmec - èlen
prezídia Asociace tìlovýchovných jednot.
Tým osobností zvítìzil, na druhém místì
se umístil tým Chotoviny a na tøetím Buchlovice.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení

ze 20. zasedání konaného
dne 28. srpna 2014 od
19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida, p. Mgr. Honza,
p. Hrstka, p. Jordák, p. Dr. Nìmec,
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek, p. Zrzavecký .
Omluveni: p. Filip, p. Mgr. Mendel,
p. Mgr. Vítovcová.
Návrh usnesení: p. Dr. Nìmec, p. Praák.
Ovìøovatelé: p. Bene, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 19. z.o.
2. Odmìny èlenù rady obce v dobì
od komunálních voleb do zvolení nové rady.
3. Pozemky.
4. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
5. Rozpoètové opatøení è. 11.
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 v bodì 3. Pozemky - o projednání zmìny pøevodu podílu komunikace Pod Chmelnicí, dále rozíøit program o bod: 6. Zápis ze
7. jednání kontrolního výboru.
Hlasování: Souhlasí 11. Schváleno
Pan Mgr. Honza navrhl jetì rozíøit
program o bod: 7. Prostor pro volební strany v Listech Chotovinska.
Hlasování: Souhlasí 9, zdrel se 2.
Schváleno. Rozíøený program jednání byl schválen. Souhlasí 11, je
proti 0, zdrel se 0. Dále pan starosta
uvedl, e diskuse a hlasování budou
probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 19. zasedání byly ovìøeny paní
Ing. Bauerovou a sl. Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány
za schválené.
2. Odmìny èlenù rady obce v dobì
od komunálních voleb do zvolení
nové rady - zastupitelstvu obce je
vyhrazeno schvalování odmìn èle-
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nù zastupitelstva, rady a výborù
obce. Vzhledem k tomu, e dnem
voleb do zastupitelstev obcí skonèí
funkèní období zastupitelùm, ale
rada obce zùstane ve funkci do zvolení nové rady, je potøeba rozhodnout o výi odmìn èlenù rady v tomto
období. V naí obci nejsou odmìny
zastupitelù nasèítávány, proto rada
obce navrhuje zachovat výi odmìn
èlenù rady obce ve stávající výi, tj.
1480,- Kè/mìsíc.
Usnesení è. 309/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje zachovat výi odmìn èlenù rady obce v
období od voleb do zastupitelstva
obce do zvolení nové rady obce ve
výi 1480,- Kè/mìsíc.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0 . Usnesení bylo pøijato.
3. Pozemky
Prodej pozemkù
- Prodej pozemku parcelní è. 172/
91 v k.ú. Èervené Záhoøí - o odkoupení tohoto pozemku podal ádost pan R.B.. Zámìr prodeje byl
schválen 5.6.2014 a øádnì zveøejnìn na úøední desce.
Usnesení è. 310/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. è. 172/91 trvalý
travní porost o ploe 13 m2 v k.ú.
Èervené Záhoøí manelùm R.B.
a .B.H. za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
- Prodej pozemkù parcelní èíslo
674/1, 666/18 a èásti pozemku p.è.
683/5 v k.ú. Jeníèkova Lhota o odkoupení ádá pan P.K.. Zámìr
prodeje byl schválen 5. 6. 2014 a
øádnì zveøejnìn na úøední desce.
Usnesení è. 311/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkù parcelní èíslo 674/1
trvalý travní porost o ploe 472 m2,
parc. è. 666/18 orná pùda o ploe
104 m2 a èást pozemku p.è. 683/5
ostatní plocha, neplodná pùda o ploe 1 274 m2, dle GP è. 243-5019/
2014 oznaèena novým parcelním
èíslem 683/7, ve v k.ú. Jeníèkova
Lhota panu P.K. za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodeje
- Zámìr prodeje èásti pozemkù
parcelní èíslo 434/1 a 35 v k.ú. Moraveè u Chotovin - manelé P.a J.V.
si podali ádost o odkoupení èástí
dvou obecních pozemkù,parc.è.
434/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.è. 35, vodní plocha,
vodní nádr pøírodní, v íøce 6 m podél jejich rodinného domu na st.4/1,
ve v k.ú. Moraveè u Chotovin. Zámìr prodeje byl schválen usnesením è. 283/2014/Z18 dne 6. 3. 2014
a prodej manelùm V. byl schválen
usnesením è. 303/2014/Z19 dne
5. 6. 2014. Zámìr prodeje i prodej
byly schváleny za podmínky zave-

dení na prodávané pozemky vèetnì
pùvodního pozemku parc.è. 434/2,
který je ve vlastnictví manelù V.,
vìcného bøemene - sluebnost stezky a cesty ve prospìch obecní parcely è. 434/1. Protoe prodávané
pozemky na východní stranì výkovì nenavazují na místní komunikaci, není vìcné bøemeno - sluebnost
cesty nutné ani moné. Pro to, aby
mohlo být na pozemku p.è. 434/2
zavedeno pouze vìcné bøemeno sluebnost stezky, je potøeba zruit
výe uvedená usnesení a celý proces schvalování prodeje pozemku
zopakovat.
Usnesení è. 312/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení è.
283/2014/Z18 ze dne 6. 3. 2014
a usnesení è. 303/2014/Z19 ze dne
5. 6. 2014.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 313/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èástí pozemkù parc.è. 434/
1 a parc.è. 35 v k.ú. Moraveè u Chotovin podél pozemku par.è. st.4/1 v
íøce esti metrù za cenu 100,- Kè/m2
za podmínky, e na parcelu è. 434/2
o nové výmìøe 119 m2 bude zavedeno vìcné bøemeno - sluebnost stezky ve prospìch zbývající parcely
è. 434/1.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Projednání zmìny pøevodu podílu
komunikace Pod Chmelnicí - Zastupitelstvo Obce Chotoviny schválilo usnesením è. 233/2013/Z14 ze
dne 6. 6. 2013 pøijetí daru - podíl
ve výi 2/10 pozemku 132/58, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Èervené Záhoøí (ulice Pod Chmelnicí) od paní V.
Protoe darování pozemku je od platnosti nového obèanského zákoníku
administrativnì velmi sloité a v závìru pomìrnì i finanènì nároèné, je
navreno, aby tento podíl pozemku
byl od paní V. odkoupen za cenu
50,- Kè/m2 tj. 7.590,- Kè,tak jako u ostatních podílníkù pozemku 132/58.
Usnesení è. 314/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení
è. 233/2013/Z14 ze dne 6. 6. 2013.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 315/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
podílu ve výi 2/10 pozemku parc.è.
132/58, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Èervené Záhoøí od
paní I.V. za cenu 50,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce - èíslo 8, 9,10/2014 jsou
souèástí materiálù. Pøípadné dotazy
zodpovìdìl pan Jordák.

Usnesení è. 316/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètové opatøení è. 8, 9, 10/2014
provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètové opatøení è. 11 - tímto rozpoètovým opatøením doje
k upøesnìní zaúètování dotace na
B.j.4 PB-PÈB Chotoviny (peèovatelské byty), zaúètování neinvestièního pøíspìvku pro základní kolu
na náklady spojené s pøedìláním
knihovny na tøídu základní koly
a navýení výdajù na opravy komunikací. Na navýení výdajù bude pouit zùstatek roku 2013.
Usnesení è. 317/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 11, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
6. Zápis ze 7. jednání kontrolního
výboru - kontrolovány byly zápisy
a usnesení rady a zastupitelstva obce.
Kontrolní výbor v závìru konstatuje, e neshledal nedostatky.
Usnesení è. 318/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
zápis ze 7. jednání kontrolního výboru.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
7. Prostor pro volební strany v Listech Chotovinska - pan Mgr. Honza
navrhl, aby na základì § 4a zák. è. 46/
2000 Sb., pøed letoními komunálními volbami dostaly vechny øádnì
pøihláené volební strany adekvátní
prostor pro pøedstavení svých volebních programù na stránkách èísla Listù Chotovinska, které vyjde tìsnì pøed volbami. Voliè tak pohodlnì získá objektivní a vyváené informace o situaci ve svém územním
samosprávném celku.
Pan starosta upøesnil, e v Obci Chotoviny je zaregistrováno pìt stran.
On se neztotoòuje s návrhem pana
Honzy. Po krátké diskuzi bylo hlasováno o tomto návrhu.
Usnesení è. 319/2014/Z20.
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím,
aby pøed komunálními volbami
vechny øádnì pøihláené volební
strany dostaly adekvátní prostor pro
pøedstavení svých volebních programù na stránkách èísla Listù Chotovinska, které vyjde tìsnì pøed volbami.
Hlasování: Souhlasí 2, je proti 6,
zdrel se 3. Usnesení nebylo pøijato.
Pan starosta podìkoval zastupitelùm
za ètyøi roky nelehké práce a popøál
jim hodnì zdraví a tìstí v dalím
ivotì.
Skonèeno v 19:55 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
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Váení spoluobèané,
øíjnové volby do obecních zastupitelstev ukonèí volební období souèasného zastupitelstva obce. V uveøejnìném pøehledu je vidìt, e se
v naí obci podaøilo za poslední ètyøi
roky realizovat celou øadu zajímavých
akcí. Kadá uvedená práce nepochybnì mìla svùj význam a pøispìla nebo
pøispìje ke zlepení ivotních podmínek obyvatel naí obce. Jsou ale vìci,
které se mimoøádnì povedly a je moné se s nimi pochlubit. Urèitì k nim
øadím:
1. Vybudování pøístavby jedné
tøídy mateøské koly. Touto stavbou jsme jako jedna z mála obcí
vyøeili problém nedostateèného
poètu míst v mateøské kole
a ulehèili jsme tak ivot mladým rodinám s dìtmi.

nové knihovny, která je místem pro
setkávání a vzdìlávání vech obèanù, povauji tuto skuteènost za dalí krok ke zlepení ivotních podmínek naich seniorù.
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5. Rozvoj spoleèenského ivota v obci,
ke kterému pøispívá obec, spolky
i jednotliví spoluobèané.

3. Posílení vodních zdrojù pro vodovod Chotoviny a vybudování nového vodovodu ve Rzavé. Pravdìpodobnì i díky novému zdroji pitné
vody jsme v letoním roce nezaznamenali problémy s jejím nedostatkem.
4. Vybudování nového sbìrného dvora a výrazné zlepení stavu místních
komunikací.

6. Obnovení køíové cesty ve spolupráci s Gymnáziem Pierra de Coubertina Tábor.

2. Získání dotace na výstavbu peèovatelských bytù a zahájení jejich
výstavby. Spoleènì s vybudováním

OHL S
Dlouhodobá omezení:

Na závìr této struèné rekapitulace chci podìkovat vem, kteøí pøiloili ruku
k dílu a pomáhali k rozvoji naí obce.
Starosta obce Mgr. Zdenìk Turek

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ZÁØÍ 2014

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 - dopravní znaèení
od 18. 8. do 8. 9. 2014
Informace o výlukách
â Ve dnech 2. - 7. 9. 2014 probìhnou noèní
výluky v úseku Tábor - Chotoviny v èase 0:15 4:10 hod.
â Ve dnech 8. - 18. 9. 2014 probìhnou noèní
výluky v úseku Tábor - Chotoviny v èase 0:15 2:45 hod.
â Ve dnech 19. - 23. 9. 2014 probìhnou noèní
výluky v úseku Tábor - Sudomìøice u Tábora
v èase 21:15 - 4:00 hod.

Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 9/2014 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
 silnièní most: izolace mostní desky, betoná øíms
 práce na eleznièním spodku - budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny
 rekonstrukce skupiny
kolejí è. 1 a è. 2
 výstavba ostrovního nástupitì
u koleje è. 1 a vnìjího nástupitì
u koleje è. 2
 výstavba objektu TT Chotoviny
a protihlukové stìny
 výstavba podchodu - omezení dopravy
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 eleznièní spodek - zemní práce
u koleje è. 2

 eleznièní svrek - úprava tìrkového loe, pokládka koleje è. 2
 rekonstrukce propustkù - dokonèovací práce
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 10/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ljuban Kovaèeviè,
zástupce øeditele výstavby
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Jak drahá je demokracie

Na posledním zasedání zastupitelstva
obce pan starosta vyzval v diskuzi zástupce opozice, aby v Listech Chotovinska èastìji reagovali na dìní v obci. Rád jeho výzvu
vyslyím, protoe mne argumenty koalièních zastupitelù proti naemu návrhu
opravdu nepøesvìdèily.
Navrhovali jsme, aby øíjnové èíslo nabídlo ètenáøùm volební programy vech øádnì
zaregistrovaných volebních stran v naí
obci. Ná návrh byl demokratickým hlasováním zamítnut. V pøedchozí diskuzi padly
argumenty, e je to zbyteèné, drahé, technicky obtíné a do novin volební programy
nepatøí, protoe jsou propagací stran. Proè
tedy podle souèasných pravidel odhlasovaných stejnou koalicí mohly Listy Chotovinska po celé ètyøi roky propagovat jen
koalièní strany. Myslím, e si mùeme dovolit pøiplatit jednou za ètyøi roky z penìz
daòových poplatníkù za fungující otevøenou demokracii, která slouí nám vem.
Musíme pøekonat i technické problémy pøi
výrobì obsáhlejích Listù jen proto, aby se
volièi mohli rozhodovat na základì objektivních a vyváených informací. Pár minut
u volební urny urèuje ivot obce na dlouhé
ètyøi roky.
Nestaèí nám demokracie okletìná na
monost jednou za ètyøi roky odevzdat svùj
hlas. Vítìzové voleb vdy mají zodpovìdnost za celou obec, za vechny obèany
a utrácejí nae spoleèné peníze.

Tiskový zákon (§ 4a 46/2000 Sb.) se
mìnil právì proto, e mnozí vítìzové voleb
v praxi zneuívají obecní noviny vydávané
za veøejné peníze ke své propagaci bez ohledu na hlasy opozice a tím se taková informace o rozhodovacích procesech obce stává neobjektivní a nevyváená.
Své návrhy na zmìnu, kterou souèasná
koalice odmítla pøed tøemi lety, jsem èerpal
napøíklad na www.otevrete.cz - webu pro
otevøenost veøejné správy. Nae Listy lze
urèitì pochválit za snahu být praktickým
rádcem v rùzných ivotních situacích, ale
pokud se budeme bránit zmìnám, tak rozhodnì nemohou pøispívat k obohacení veøejné diskuze a vìtímu zapojení obèanù
do rozhodování o místních záleitostech.
Moná Vám pøipadá, e iji mimo realitu.
To bude asi tím, e musím hodnì èíst uèebnice. Asi je na èase je zmìnit, jinak nae
dìti nebudou dobøe pøipravené pro ivot.
Ani vìtí náup etické výchovy a povídání
o korupci nic nezmìní, pokud záhy narazí
na realitu svìta dospìlých. Obec má ze zákona povinnost pracovat na uspokojování
potøeb svých obèanù: Jde pøedevím
o uspokojování potøeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojù, potøeby
informací, výchovy a vzdìlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veøejného
poøádku. Ve kole mne uèili, e právo je
jen minimum morálky. I sport mne baví jen
tehdy, kdy to je fair play.
Jiøí Honza

4

POZVÁNKA
Obecní knihovna zve irokou veøejnost
na Barevný ètvrtek, pøednáku pana
Èástky, tentokrát o Srí Lance.

Srí Lanka - její kultura a obyvatelé, perla
Indického oceánu, jak tento ostrov svého èasu nazval vynikající èeský etnograf Otakar Pertold, nás uchvátila. Pojïte se s námi vydat na posvátnou Adamovu horu v centru ostrova (2243 m),
která pøi východu slunce vrhá dlouhý
stín do západních údolí, ochutnat Srí
Lanské karí a samosy, napít se èerstvého kokosového mléka z nezralých oøechù, èi poznat obyvatele Sinhálce a Tamily, kteøí mezi sebou donedávna vedli
obèanskou válku.

Dne 11. 9. od 17 hod.
v knihovnì v budovì nové M.

Vstup dobrovolný. Káva a èaj zdarma.
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MÁTE DOMA PRYSKU? JAK TO VLASTNÌ BYLO?
Dnes se jen málokdo mùe
pochlubit, e po svých pøedcích
vlastní pravou prysku. Po pravdì øeèeno, mnohý z nás ani neví,
co si pod tímto pojmem má
pøedstavit a netuí, e jde o nejcharakteristiètìjí pøedmìt, který ve své dobì  vedle obrázkù
na skle  nesmìl chybìt v ádné, zejména venkovské domácnosti. Tak se nazývaly nízké ètyøhranné, ménì èasto i vícehranné hranolové lahvièky s úzkým
hrdlem a bohatou malbou.
Sklo døíve bývalo luxusním
zboím, které si mohli poøídit jen
movitìjí lidé. Teprve v 18. století dochází v souvislosti s velkým rozmachem èeského skláøstvcí ke zlevnìní výrobkù ze skla
a k jejich postupnému pronikání nejen do mìst, ale také na
venkov. Zanedlouho bylo mono øíci, e sklo se v naich domácnostech pomìrnì rychle
stávalo samozøejmou záleitostí. V bohatých rodinách se objednával dvojí druh skla: brouené sklo pro slavnostní pøíleitosti a obyèejné prùmyslové
sklo pro denní potøebu. Do rolnických rodin se nejdøíve dostávaly pøedmìty zhotovené z ménì kvalitního skla, nìkdy dokonce kazového, s drobnými bublinkami, nerovnostmi v tvarování a malými prasklinami na povrchu. Pøesto pro mnohé jejich
majitele znamenaly cenný pøedmìt, kterým se mohli pochlubit
pøed sousedy.
Prysky bývaly zdobeny malbou, a to nejen na pøedních stra-

nách, ale také na úzkých boèních hranách. Malba tìsnì souvisela s funkcí, kterou pryska
mìla plnit v ivotì venkovského lidu. Pilo se z nich jen pøi
slavnostních èi dokonce zcela
výjimeèných pøíleitostech.
Na venkovì se prysky pouívaly hlavnì pøi svatebním veselí  pil z nich enich i nevìsta,
stejnì jako dalí významní svatebèané. Lidové malby na pryskách vìtinou vyjadøovaly komu
pryska patøí  jinak byla vymalována pro venkovského øemeslníka, jinak pro zámonìjího
spoluobèana ve vsi. Z prysek se
pilo pøi shromádìní øemeslnických cechù, zasedání obecní
rady, pøi hodech a jiných oslavách.
Z odlinosti oslav, pro které
byly prysky pouívány, vyplynulo jejich rozdìlení na dvì skupiny, a to podle druhu výzdoby.
Na pryskách pro øemeslníky byly
vìtinou zobrazovány cechovní symboly, napøíklad podkova,
krejèovské nùky, pekaøský preclík, øeznická sekera a pod., ale
také rùzné postavy  myslivec,
Turek, selka atd. Postavy a zejména jejich odìvy byly vyvedeny v jásavých barvách, ale pozadí za nimi bývalo jen lehce
naznaèeno nìkolika èarami.
Okraje prysky zdobily volnì vybrané rostlinné motivy. Na lahvièkách pro svatebèany a jejich
vzácné hosty se nejèastìji objevují známé symboly lásky 
mladý milenecký pár, dva ptáèci na vìtvièce a samozøejmì srd-

Zájezd do Buchlovic
Pro malý zájem je zájezd do Buchlovic
na záøijové trhy zruen. Dalí termín
zájezdu plánujeme na mìsíc øíjen. Datum upøesníme na webových stránkách obce a v místním rozhlase.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Oldøich Bican, Øevnov
65 let Zdeòka Kolací, Chotoviny
70 let Marta Ryavá, Chotoviny
Václav Vrána, Èervené Záhoøí
93 let Rùena Píglová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

TETOVÁNÍ

Dnes je tetování povaováno za módní výstøelek, ale rozhodnì nejde o nìjakou novinku. Málokdo ví, e jeho koøeny
tkví v dávné minulosti. Pøitom
je zajímavé, e u nìkterých národù a v rùzných historických
dobách vdy znamenalo nìco
jiného. Dosud nejstarí tetování bylo zjitìno u èlovìka,
který zemøel pøed více jak 5000
lety a jeho tìlo se pøed 22 roky
nalo zamrzlé v ledovci.
Lidé ijící na území dneního Vietnamu se nechávali tetovat ji pøed 3000 lety. Tehdy
zaèali sestupovat z hor k moøskému pobøeí a vyplouvat na
lovy ryb. Lidé houfnì hynuli,
protoe je napadali krokodýli

ce. Prysky byly mnohdy oznaèeny rokem svého zhotovení, ale
i nìjakým pøíhodným nápisem.
Napøíklad pøáním pevného zdraví, zdaru a tìstí, pøíslibem vìèné lásky a pod. K malbì na sklo
se pouívaly výhradnì emailové barvy a tím si prysky po staletí udrely ivý ráz kreseb.
Malbou prysek se zejména
v druhé polovinì 18. století zabývalo mnoho vesnických rodin. Pøi malování se èasto pouívalo ablon a motivy se hodnì opakovaly. Hotové prysky
prodávali sami výrobci nebo se
mezi lid distávaly prostøednictvím pøekupníkù, kteøí je prodávali po vesnicích, na trzích, na
poutích a také pøi procesích.
Hlavními støedisky výroby
prysek byla nejvýzamnìjí skláøská centra v Kruných horách

i jiné moøské pøíery a jejich
primitivní loïky zahánìly vìtry na iré moøe. Jejich panovník je proto vybídl, aby se chránili tím, e si na tìla nechají
vytetovat obrazce drakù a jiných dìsù. Lidé prý poslechli,
pøíery se jich zalekly a daly
jim pokoj. Tak praví stará legenda.
K tetování se pouívala èerná barva a ostré jehly z tvrdého døeva, ptaèích kostí nebo
z buvolího rohu. Zatímco mui
se nechávali tetovat ve víøe, e
je nepostihne ádná katastrofa, eny vìøily, e tetování okolo úst jim zaruèí vìèné mládí.
Je známo, e tetování se také
pouívalo jako léèebný prostøedek, zejména na nemoci
kloubù.
-wera na umavì, kde sklo ve venkovském prostøedí zdomácnìlo døíve, ne v jiných krajích. Na
konci 18. století se objevily jakési sestøièky prysek  malé
sklenky na òupavý tabák, které si ale mohli poøídit jen nejbohatí sedláci.
I kdy prysky byly velice oblíbené, stále zùstávaly slavnostním pøedmìtem a nebyly pouívány k bìnému stolování. Jejich sláva zaèala
pohasínat zaèátkem 19. století, kdy
na jejich místo zaèaly nastupovat
nejrùznìjí sklenky vyrábìné z èirého a kvalitního skla. Prysky vak nic
neztratily ze své prosté krásy a dnes
jsou vyhledávaným sbìratelským
pøedmìtem. Je dobøe, e nìkterá
muzea zhotovují podle starých vzorù jejich kopie a ty se pak stávají vítaným doplòkem nìkterých interiérù.
Jaroslav Wimmer

Obecní knihovna

Obecní knihovna zve srdeènì své ètenáøe
i irokou veøejnost do nových prostor v pøístavbì M v ulici Lipová.
Otevírací hodiny:

Dìkujeme ètenáøùm za trpìlivost
Ú t 12.00 - 17.00 hodin a pochopení. Upomínky vzniklé v mìS t 8.00 - 13.00 hodin síci èervenci a srpnu budou anulovány. Na shledanou se tìí knihovnice
Pá 12.00 - 17.00 hodin
tìpánka Petrásková.

Noví obèánci
Michael Petránìk
Èervené Záhoøí

Robin Pípal
Chotoviny
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Report z fichtl&pitbike Teluria race u Chotovin
Dva mìsíce starostí a pak u jen vyslat pøání,
aby poèasí vylo lépe ne loni. Polní tra u Chotovin byla na sobotu 23. srpna pøipravena jako na
mistrovství svìta a snad nenechala nikoho na
pochybách, e jsme se snaili pro jezdce vytvoøit
podmínky srovnatelné s prestiními podniky
motokrosového mistrovství.
A výsledek? Ten musí posoudit pøedevím
jezdci samotní. Nakonec nás poèasí opravdu pøekvapilo a nachystalo takové podmínky, e jezdci
by museli absolvovat tøi závody, aby si uili tak
rozdílný terén, jako u nás. Do obìda toti svítilo
slunce a jezdcùm se práilo za koly, v poledne
jsme tedy nakropili a vytvoøili tak ideální kostièkový povrch. Poté ale zøejmì usoudili tam nahoøe, e kropící auto nestaèí, a spustil se tak hustý
dé, e tra se bìhem pár minut zmìnila v totální
brouzdalitì, co s nadsázkou øeèeno svìdèilo
pøedevím fichtlùm a jejich elektrice.

Do bojù o fantastické poháry se letos pustilo
osmdesátosm jezdcù z celého Èeska, které pøilo
povzbudit bìhem dne pøes pìt set divákù. Ti si
uívali nejen závodního adrenalinu, ale i bohatého obèerstvení v párty stanech.
Ve tøídì Fichtl Klasik se bojovalo na strojích,
kde není povolena prakticky ádná úprava kromì
krosových pneumatik. Je tedy otevøená prakticky
vem jezdcùm, kteøí mají chu vytáhnout ze svých
garáí vyslouilé stroje. První místo obsadil Stanislav Bøezina z Miøetic, druhé Martin Kalus
z Diviova a tøetí Zdenek Kordina z Ústraic.
Ve tøídì Fichtl Serie mohou jet ji mírnì upravené stroje, napøíklad s lepími tlumièi, zpevnìným rámem, apod. Na nejvyím stupínku stanul

Jaroslav astný ze Sladèice,
kdy posledních sto padesát
metrù svùj stroj do cíle tlaèil
a poté skoro vypustil dui vyèerpáním. Za ním dorazil Richard Biro z Èerèan a tøetí
dojel Milan Kos, sympatický
bojovník z Diviova jezdící za
Motosport Chýnov.
Tøída Fichtl Speciál u patøí
pøedevím upraveným strojùm,
kde v nìkterých pøípadech by
urèitì jejich vývoj mohl pøedurèit i nové prototypy motocyklù Jawa. V této tøídì se nám
opìt v plné síle ukázal nejstarí úèastník Jiøí Somer z Neveklova, který pøi roèníku narození 1939
ukazuje poøád jetì záda daleko mladím závodníkùm. A jak jsme se pozdìji dozvìdìli, v Chotovinách Jiøí oslavil pøesnì
padesát let, kdy poprvé stanul na stupních vítìzù.
Celkovì první místo obsadil Jan Broek z Èerèan,
druhé Filip Kohout z Koic
a tøetí Michal Vanìk z Prachovic u Pardubic.
Tøída dìtí do dvanácti let
spojovala pomyslnì tøídu
Fichtl a tøídu Pitbike. Èást
dìtí absovovala rozjíïku
na strojích pitbike, èást na
motokrosových speciálech.
Podmínkou bylo pouze
nevlastnit licenci ádné
profesionální federace.
Dìtská tøída byla jako vdy koøením celého závodu, dìti bojovaly tak tvrdì, a dolo k mením
karambolùm. Musela tedy zasáhnout zdravotnice. Z této tøídy se samozøejmì rekrutoval také
nejmladí závodník Luká Kos z Diviova, který
letos oslaví esté narozeniny. První místo v dìtské kategorii obsadil Oliver ikl z Pyel, druhé
Richard Tomá z Tábora a tøetí Petr Novák z Padaøova. Obdiv, ale také mení ceny, si odnáelo
vech tøináct závodníkù dìtské kategorie.
Tøídy Pitbike do 125 ccm hobby a tøída Pitbike nad 125 ccm hobby je urèená pro jezdce bez
licence a pro závodníky s licencí, kteøí neabsovovali bìhem roku více jak tøi závody. Na stupních
vítìzù stanuli ve tøídì do 125ccm David Holeov-

ský z Rousínova, na druhé pøíèce se umístila Aneta
Sichrovská z Vitanovic. Ta ukázala vem, e i dívky dokáí v tomto sportu poráet fyzicky zdatnìjí chlapy vèetnì svého otce Mirka Sichrovského,
který skonèil na pøíèce za svojí dcerou. Ve tøídì
nad 125 ccm si nejvìtí pohár odnesl Filip Maxa
z Malonic (Enduro tým Klatovy). Za ním skonèil
Karel Svoboda z Plznì a na tøetí pøíèce Jirka Bare z Kolí. Se svými sedmnácti jezdci se stala
tøída nad 125 ccm nejobsazenìjí kategorií pitbike.
Do tøídy Elite jsou nominováni jezdci jedoucí
prestiní èeské závody a stali se tak tøeínkou na
dortu celého závodního dne. Obzvlátì souboje
mezi Honzou Hladíkem, Adamem Záveským
a Pepínem Dubským si nezadaly se souboji v nejprestinìjích motokrosových závodech v republice. Diváci mohli obdivovat um borcù, kteøí pøedvádìli parádièky na dvojskocích a estnáctimetrové lavici. Na prvním místì dojel Jan Hladík
z Motosportu Chýnov a potvrdil tak své tvrzení
o oblibì jízdy na bahnitém terénu. Druhý skonèil
Adam Záveský z Opaøan, kdy po nepovedeném
prvním kole dokázal, jak vypadá pravé srdce závodníka a z témìø posledního místa dorval svùj
stroj na støíbrnou pøíèku. Tøetí pøíèku pak obsadil
Pepino Dubský z Verub.
Velké podìkování patøí vem, kteøí se podíleli
na pøípravì a organizaci závodu, samotným závodníkùm, divákùm, kteøí dali podporu svým favoritùm, a také sponzorùm, bez jejich pomoci
by se tøetí roèník Fichtl & Pitbike Teluria race
nemohl uskuteènit.
Fotogalerii ze závodu mùete nalézt na
www.motosportchynov.cz.
J. Krejèí

Chotovinské zatáèky 2014
Je za námi 1. roèník Chotovinských zatáèek, který se konal první srpnovou sobotu 2. 8. 2014. Poèasí nám pøálo a tak nic nebránilo velké úèasti
jednostopých i dvoustopých vozidel s veteránskými èísly.
Do jízdy veteránù startovalo pøes 60 úèastníkù, kteøí jeli naplánovanou
cestou dle itineráøe pøes Jistebnici se zastávkou na námìstí v Sedlci-Prèici.
Dále trasa pokraèovala do Penzionu Mlýn ve Starých Mitrovicích, kde se
vichni dobøe najedli a plnil se zde speciální úkol. Na hrázi rybníka vzniklo
nìkolik golfových odpali. Vichni se snaili pøestøelit rybník, který mìøí
cca 400 metrù. To se bohuel nikomu nezdaøilo. Uprostøed rybníka je
umístìn vìtrník, za který støelil jen málokdo, nejdále vak míèek doletìl
M. Samcovi.
Ze Starých Mitrovic trasa pokraèovala ji zpìt do Chotovin Spanilou
jízdou. Po pøíjezdu posledního vozidla byly vyhláeny výsledky soutìe
s nejvyím poètem bodù za zodpovìzení sedmi otázek. První místo
a pamìtní medaili získal pan Milan Kratochvíl z Chotovin. Pamìtní medaile
byly dále udìleny vem úèastníkùm veteránské jízdy.
Nakonec bychom chtìli podìkovat vem známým a kamarádùm, kteøí
se podíleli na pøípravì této akce. Mile nás pøekvapila také úèast divá-

kù a návtìvníkù. Doufáme, e se vem líbilo, a budeme se tìit za rok, opìt
první srpnovou sobotu, na 2. roèník Chotovinských zatáèek.
Za Muzeum Janecký Chotoviny L. Pecková
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Pozor zaèínáme!!! Kuelkáøská sezóna 2014 / 2015 zahajuje
Tak nám to léto a prázdniny nìjak rychle utekly, slovy klasika prí a prí,
ale snad jste si vichni odpoèinuli a naèerpali nové síly.
Ke konci soutìí se ji vichni tìí na dohrání, nicménì po
skonèení roèníku mnoho nadencù pokraèuje v turnajích,
které nás udrují v kondici
a vyplòují herní pøestávku. Urèitì správný pøístup, svými výkony se prezentují i mezi ligovými hráèi a pøestupové nabídky se jen hrnou. Nová Bystøice
tandemy 200 hs: 5. místo Bartoò + Hein 905, 18. místo Hrstka + Vacko 869. Konstruktiva

sedy. Tentokrát v termínu 22.23.
srpna 2014. Opìt se zaèínalo,
pro velký zájem, v pátek a pokraèovalo celodenním maratónem v sobotu a do 21 hodin.
V netradièní a velmi nároèné
disciplínì na 120 hodù (2 x 10
plných + 50 doráky) jsme nakonec sestavili 14 drustev
z II. ligy, Divize, KP a domácích.
Zaslouené první místo obsadilo a putovní pohár získalo
drustvo Silonu Sezimovo Ústí

Vítìz Memoriálu Václava Otradovce drustvo Silonu Sezimovo Ústí

Praha 2 x 200 hs: 6. místo dvojic Bartoò 919 + Hein 897,
23. místo Hrstka 911 + Vacko 814.
Strakonice: 7. místo 4èlenných
drustev. irovnice: 7. místo
dvojic 2 x 100 hs - Hrstka 469
+ Vacko 433. Pelhøimov 120
hs: Bartoò 560. Kamenice dvojice 2x 100 hs: 4. místo Hrstka
475 + Bystøický 461, 8. místo
Bartoò 449 + Hein 465. A jetì
jednou Kamenice tandemy 100
hs, tentokrát rodinné duo David a Jan Bartoòovi 2. místo výkonem 451 kuelek. Jak je vidìt, hrát se dá i v létì, kadý má
monost si vyzkouet nové kuelny a potrénovat, jen se musí
chtít.
Jako kadoroènì jsme sezónu zahájili otevøením kuelny
o Chotovinských slavnostech.
Zájem o prohlídku, obèerstvení
a zakoulení byl tradiènì skuteènì obrovský a snad si návtìvníci a noví adepti naeho sportu najdou cestu i bìhem roku
a tøeba se i aktivnì zapojí do oddílu.
Významnou tradicí se stal
turnaj tøíèlenných drustev, Memoriál Václava Otradovce, naeho bývalého dlouholetého pøed-

ve sloení Miroslav Dvoøák, Braòo Èernuka a Pavel Blaek rekordním výkonem 1215. Na druhém místì se umístila Lokomotiva Tábor B - 1212 - Mihál, Smaík, Káek, a tøetí pøíèku obsadily Chotoviny B - 1160 - v sestavì Zbynìk Hein, Jan Bartoò
a Mirek Vacko. V umístnìní jednotlivcù letos záøil kamenický
Václav Rychtaøík, který ustanovil nový rekord vynikajícím výkonem 455 kuelek. Na druhém
místì pak Miroslav Dvoøák, Silon SÚ 442, tøetí Petr Chval 426,
Lokomotiva Tábor A. Krásné
ètvrté místo obsadil Zbynìk
Hein shodným náhozem 426,
pouze o jednu kuelku horí
doráku, pátý Libor Hrstka 418.
Nejlepí enou, hráèkou turnaje, byla domácí Alena Makovcová za 379. V novì vyhláené
kategorii mladý hráè/hráèka se
výborným výkonem rovných
400 kuelek ukázala Lenka Køemenová a její výsledek by byl
vysoko i celkovì mezi dospìlými.
V prùbìhu sobotního odpoledne jsme také nezapomnìli
pogratulovat naemu dlouholetému kamarádovi a hráèi Miro-

Gratulace Miroslavu Zemanovi k narozeninám
slavu Zemanovi k jeho pùlkula- opráení soupisek, uhrazení
tému jubileu, popøát pevné zdra- startovních poplatkù provedeví a dlouhá léta. A Ti to, Míro, no vèasnì. Drustva A  Divistále padá!
ze Jih, B  Krajský pøebor I.,
Ohlasy hostujících drustev D  Okresní pøebor Tábor se vrhna krásný turnaj, prostøedí a hod- nou do bojù v nezmìnìných
notné ceny na úvod sezóny jsou sloeních. Dvì dorostenecká
potìitelné a dávají nám inspi- drustva budou sbírat zkueraci pro dalí roèníky. Organizaè- nosti v okresním pøeboru. Jako
nì nároèný, ale zvládnutý ví- kadoroènì se budeme úèastkend je vizitkou celého oddílu, nit turnajových Pohárù mlasnad ji pøítì se více èlenù za- dých nadìjí a Poháru dorostu.
pojí do organizace, vdy vlastA teï ji opravdu, po mnoha
nì to dìlají pro sebe. Dìkujeme pøípravách, turnajích a ladìní
Obecnímu úøadu Chotoviny formy se nám rozbìhnou soui sponzorùm VagnerPool Praha/ tìe. Budeme vem naim záBazénové pøísluenství, Jan stupcùm dret palce a pøát jim
Bartoò/ HOLBA za vìcné ceny co nejlepí pøedvádìné výkony.
a pochopení.
Doufáme, e nai pøíznivci a faTo tedy byla pøíprava a jede- nouci si najdou cestu na misme dál. Odeslání pøihláek, trovská utkání a podpoøí nás
v bojích o body.
Domácí utkání v mìsíci záøí:
M. Vacko
Drustvo A  Divize Jih
12. 9. 2014 pátek 17:30 Chotoviny  TJ Start Jihlava
26. 9. 2014 pátek 17:30 Chotoviny  TJ Nová Ves u È.B.
Drustvo B  Krajský pøebor I.
19. 9. 2014 pátek 17:30 Chotoviny  Lokomotiva Tábor B
3.10. 2014 pátek 17:30 Chotoviny  Tatran Lomnice n/Lu.

Cvièení dívek a en 2014/ 2015

15. záøí od 19 hodin zaèíná opìt cvièení en ve

sportovní hale. Cvièení s prvky zdravotní tìlesné výchovy a pilates povede Eva Vaòková. Zastoupí Míu Pìknicovou, která z pracovních dùvodù pøedcvièování odøekla.
Rychlejí formu cvièení se prozatím nepodaøilo zajistit.
V platnosti zùstávají permanentky z minulého období. Nové permanentky budou za mírnì zvýenou cenu
- èlenky SPV 250, Kè;
- ostatní 300, Kè (5 hodin).
Jednotlivé hodiny - èlenky SPV 55, Kè; - ostatní 65, Kè.
Na cvièení si pøineste podloky, ruèník a dobrou náladu.
Iva Novotná
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Dorostencùm uteklo tøetí místo o gól, tradiènímu memoriálu
kralovala Sparta
SK Slavia Praha, AC Sparta Praha
a FC MAS Táborsko. Do Chotovin
opìt pøijela fotbalová elita, skvìlé
výbìry, tentokrát v kategorii U16.
Konal se toti dalí roèník Memoriálu Petra Pekárka, tradièního turnaje
pro mládenické týmy. Znovu to byl
fotbalový svátek jak pro chotovinské
dorostence, tak pro diváky. Rozhodnì se bylo na co dívat.
Dorostenci Chotovin rozehráli turnaj zápasem se Spartou. Mladí Sparané asi ve své kategorii nemají v republice konkurenci, to bylo znát
i v zápase s výbìrem Chotovin. Kvalita byla jinde a výsledek vývoji utkání asi odpovídá, 0:8. Pro diváky ale
velice atraktivní zápas, hodnì gólù,
pohledné akce a moná vidìli nìkteré budoucí hvìzdy svìtového fotbalu.
Po prohøe Táborska se Slavií 0:4
se na scénu opìt dostaly Chotoviny.
Slavia la hrát tedy druhý zápas po
sobì. ádná únava ale nebyla na seívaných znát! Domácí tým vùbec
neetøili a nadìlili jim 7 gólù. Slavia
je dalím top týmem v republice, take to zas takové pøekvapení nebylo.
To se zrodilo a v druhé polovinì

turnaje. A bylo jich nìkolik. Sparta
Praha porazila ligové Táborsko rozdílem tøídy 10:0, co bylo více, ne
kolik dostaly domácí Chotoviny. Dorostenci Táborska a Chotovin jsou
jedny z nejlepích týmù na okrese
a potkali se v zápase o tøetí místo.
Po poloèase vypadalo vechno jasnì. Táborsko vedlo 2:0 a vechno
nasvìdèovalo tomu, e se zrodí dalí debakl. V poloèase udìlal trenér
hostù nìkolik zmìn v sestavì a moná i to bylo pozdìji v zápase znát.
Chotoviny srovnaly na 2:2. Ale ani
velká snaha a bojovnost nepomohla

Pøíprava skonèila, první zápasy odehrány
Týmy pod vedením trenéra Èestmíra Køíky dokonèily pøípravu na
novou sezónu. Po nìkolika pøípravných utkáních a turnajù muù, kteøí
i pøes malou tréninkovou úèast dokázali uhrát dobré výsledky, nastal
èas na opravdový køest ohnìm. Tím
se stalo první mistrovské utkání sehrané ve Vlastiboøi. A vypadalo to
velijak, i pøes to, e tým mìl pøesnì
jedenáct hráèù, pøièem jetì velkou èást tvoøili dorostenci, tak tato
podzimní premiéra skonèila dobøe,
výhra 3:1. O góly se postarali Jordák, Bondarev a Kubela. Druhý zápas muù byl kvùli nepøíznivým
podmínkám pøeloen.
Vlastiboø  Chotoviny 1:3
Sestava: Mansfeld - Dvoøák - Køíka, Kromka, T. Vrhel - Friedrich,
Bondarev, vehla, J. Vrhel - Jordák,
Kubela.
Dorost v prvním utkání v krajské
I. A tøídì byl na tom s poètem hráèù
jetì hùøe! Nastoupilo jich pouze deset, jeliko Táborsko mìlo naplánované duely ve stejný den. U od první chvíle ale bylo vidìt, e se nai
dorostenci nedají zastrait soupeøem, který mìl o jednoho hráèe víc.
Chotoviny po vìtinu zápasu ovládaly hru a bezmocné hosty poutìly
do ancí jen zøídkakdy. Skóre po
prvním poloèase bylo 1:0, kdy se
hned v úvodu trefil Pìkný. ancí na

pojitìní výsledku ale dorostenci
mìli mnoho. Jejich nepromìnìní
hosté trestali hned v úvodu druhého
poloèasu, který Chotoviny nezaèaly
vùbec dobøe a bìhem pìti minut dostaly dva góly. Poté byla znovu hra
jako na houpaèce. Od 70. minuty se
zvyoval tlak domácích, který vyústil v gól Jana Turka tìsnì pøed koncem zápasu. Jak ji je tomu v mládenických kategoriích zvykem, nastal penaltový rozstøel, ve kterém si
vítìz odnese jeden bod navíc. Ten
chotovintí zvládli bravurnì a mohli
se radovat z výhry.
Chotoviny  Sepekov 2:2
(5:3 na penalty)
Po Sepekovu se dorostu postavil
soupeø, kterého vichni moc dobøe
znají. Pøed dvìma roky v ákovské
kategorii byl tým sloen napùl z Chotovin a Voice. Spolupráce mezi celky poté skonèila a týmy se znovu
setkaly, ji ale proti sobì. U poèáteèní minuty napovídaly, e pùjde
o vyhrocené utkání, lutých karet padalo víc ne dost. Hra v prvním poloèase se zdála být velmi vyrovnaná,
tlak Voice ale zaèal sílit v poloèase
druhém. Z nìkolika ancí nakonec
vyústil smolný gól, který vlastnì rozhodl utkání. Výkon týmu ale nebyl
patný, utkání by urèitì více sluela
remíza.
Mladá Voice  Chotoviny 1:0

domácím k tomu, aby zápas strhli
na svou stranu. Remíza posunula na
tøetí místo Táborsko, protoe dostalo o 1 gól ménì. Rozhodnì se tedy
není za co stydìt.
Zápas o první místo ovládla Sparta pomìrem 3:0, take dominance
Sparty nad Slavií byla jasná i v této
kategorii. Zaslouenì si domù odvezli pohár za 1.místo.
POØADÍ TURNAJE:
1. AC Sparta Praha
2. SK Slavia Praha
3. FC MAS Táborsko
4. TJ Sokol Chotoviny

VÝSLEDKY ZÁPASÙ:

Chotoviny  Sparta
Táborsko  Slavia
Chotoviny  Slavia
Táborsko  Sparta
Chotoviny  Táborsko
Sparta  Slavia

0:8
0:4
0:7
0:10
2:2
3:0

NEJLEPÍ HRÁÈI:

Christián Frýdek /Sparta/
Karel Schneider /Slavia/
Tomá Kmeo /Táborsko/
Jan Turek /Chotoviny/

Sestava Chotovin: Carva, Praák, Veselý, Blovský, Kubela, Turek,
mejkal, D. Èech, O. Èech, Homola, Pìkný, J. Vácha, T. Vácha, Dvoøák
Dìkujeme sponzorùm: Obec Chotoviny, ABC Tiskárna Chotoviny,
Restaurace Sokolovna Votice, Jan Turek - Výroba zdravotnických potøeb
a také dìkujeme vem, co se podíleli na organizaci a zajitìní turnaje.

Výsledky prvních mistrovských utkání

Okresní pøebor muù
1. kolo

Vlastiboø  Chotoviny

1:3

1. kolo

Chotoviny/Táborsko B  Sepekov

2:2 /PK 5:3

1. kolo
13. kolo

Junior St.  Chotoviny/Vìtrovy
Chotoviny/Vìtrovy  È.Krumlov

4:1
1:9

1. kolo
13. kolo

Junior St.  Chotoviny/Vìtrovy
Chotoviny/Vìtrovy  È.Krumlov

10:0
4:0

ÈEZ - I.A tøída dorostu sk.C
Krajský pøebor starích ákù

Krajský pøebor mladích ákù

Rozlosování na záøí . . .
Okresní pøebor muù
3.
4.
5.
6.

kolo
kolo
kolo
kolo

7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.

NE
NE
NE
NE

Sokol. Sez. Ústí B  Chotoviny
Chotoviny  Petrastav Radenín
Koice  Chotoviny
Chotoviny  Veselí nad Lunicí B

3.
4.
5.
6.

kolo
kolo
kolo
kolo

6.
14.
20.
28.

9.
9.
9.
9.

SO
NE
SO
NE

Chotoviny/Táborsko B  Týn
10:00
Sobìslav  Chotoviny/Táborsko B
10:00
Chotoviny/Táborsko B  Veselí B/Lomnice B 10:00
Nová Vèelnice  Chotoviny/Táborsko B
10:00

3.
4.
5.
6.

kolo
kolo
kolo
kolo

6.
14.
20.
28.

9.
9.
9.
9.

SO
NE
SO
NE

Milevsko  Chotoviny/Vìtrovy
10:00
Chotoviny/Vìtrovy  Tøeboò/Bøilice hø. Vìtrovy10:00
Vimperk  Chotoviny/Vìtrovy
9:00
Chotoviny/Vìtrovy  SKP ÈB høitì Chotoviny10:00

ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C

17:00
17:00
16:30
16:30

ÈEZ  Krajský pøebor starích (mladích) ákù

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

