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ZDARMA

Návtívili jsme partnerské Buchlovice

Prohlídka haly

Z obsahu
listù
Jak jsme volili

Spokojení úèastníci zájezdu
23. záøí 2018 navtívila výprava z Chotovin
partnerský mìstys Buchlovice. Prohlédli jsme si
moderní víceúèelovou sportovní halu, navtívili
jsme místní muzeum, Trh v podhradí a hasièskou zbrojnici. Zbyl i èas na individuální program. Výlet se vydaøil a vichni jsme odjídìli

domù spokojeni a dobøe naladìni z pøíjemné atmosféry naí návtìvy. Dìkujeme buchlovickým
pøátelùm v èele s panem starostou Èerným za
jejich pohostinnost a starostlivost. Tìíme se na
dalí setkání v Chotovinách èi Buchlovicích.
Mgr. Zdenìk Turek

Chotovinský
podzimní trh
Oslavy 100. výroèí
republiky
Kalendáø
kulturních akcí
Ze sportovního dìní
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
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

Soutì v natahování kotýøe

Prohlídka muzea
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Fungování kolektivního systému Elektrowin
Novela zákona o odpadech,
která nabyla úèinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcùm
elektrických a elektronických
zaøízení, tedy tìm, kdo jako první uvádìjí na trh elektrozaøízení
na území ÈR, povinnost zajistit
zpìtný odbìr, oddìlený sbìr,
zpracování a recyklaci vyøazených elektrozaøízení. Proto výrobci velkých a malých domácích spotøebièù zaloili 25. kvìtna 2005 ELEKTROWIN a. s.,
jako provozovatele kolektivního systému, jeho prostøednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
ELEKTROWIN a.s. se od té
doby stará o zajitìní sbìru, pøepravy a ekologickou recyklaci
velkých a malých domácích
spotøebièù a také elektrického
a elektronického náøadí a nástrojù.
Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. je zaloen na principu rovného pøístupu ke vem
úèastníkùm systému. Smlouvy
s výrobci jsou stejné pro akcionáøe i pro dalí pøidruené výrobce. Výe recyklaèního pøíspìvku pro jednotlivé kategorie
EEZ je stanovena pro vechny
úèastníky kolektivního systému
ELEKTROWIN a.s. stejnì.
Spoleènost je zaloena jako
nezisková, tzn. e mezi akcionáøe
nebude rozdìlován pøípadný zisk.
Za výsledky zpìtného odbìru a dosaení míry vyuití se
kolektivní systém zodpovídá
nejen výrobcùm elektrozaøízení,
se kterými uzavøel smlouvu a za
které plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, ale i
Ministerstvu ivotního prostøedí, kterému o své èinnosti pøedkládá kadoroènì roèní zprávu,
a to vdy nejpozdìji do 31. 3.
následujícího roku.
H. Heømánková

UPOZORNÌNÍ

Po dobu konání
Chotovinského
podzimního trhu
bude uzavøen
prùchod (chodník)
vedoucí od sportovní
haly okolo mateøské
koly a základní koly
na ulici Osvobození.
Chodník bude uzavøen
od pátku 12. øíjna
pøiblinì od 18 hodin
do nedìle 14. øíjna
asi do 16 hodin.
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STØÍPKY
Z OBCE
❖ V souèasné dobì probíhají rekonstrukce poárních zbrojnic
v Sedleèku a Brouèkovì Lhotì,
práce na zateplení jiní a východní strany obecního úøadu a rovnì práce na obnovì èekárny
v Èerveném Záhoøí.
❖ V úterý 2.10. byla zahájena rekonstrukce pomníku padlých u základní koly.
❖ Rada obce schválila pøílohu è. 1
a è. 2 ke smlouvì o dodávce vody
a odvádìní odpadních vod. Pøíloha è. 1 upravuje vztahy mezi dodavatelem a odbìratelem vznikající pøí dodávce vody a a odvádìní
odpadních vod. Pøíloha è. 2 je reklamaèní øád. Dùvodem tìchto
pøíloh je zmìna legislativy, která
upravuje tuto problematiku. Dokumenty budou vyvìeny na
úøedních deskách v Chotovinách,
Jeníèkovì Lhotì, Moravèi a Rzavé.
❖ Dne 27.10. 2018 se uskuteèní
setkání rodákù z Brouèkovy Lhoty. Zaène v 15.00 hodin na návsi
v Brouèkovì Lhotì. Souèástí setkání bude slavnostní otevøení zrekonstruované poární zbrojnice
a vysazení lípy k 100. výroèí vzniku
republiky. Mgr. Zdenìk Turek, starosta

Uívání areálu
letitì Vechov

Obec Chotoviny obdrela od spoleènosti
Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/
29F, Prah 5 - Radotín informaci, e se tato spoleènost na základì dohody s Èeskou republikou, Vìzeòskou slubou Èeské Republiky, stala nájemcem èásti areálu letitì Vechov.
Úèelem nájmu Letitì je letový provoz bezpilotních letounù (vzlet, pøistání, testování, výcvik pilotù) vyrábìných spoleèností Primoco.
Spoleènost Primoco je pøipravena v rámci
uívání letitì v maximální moné míøe dbát na
oprávnìné zájmy okolních subjektù (obcí, právnických a fyzických osob, kterých se mùe provoz letitì týkat) a co nejménì je zatìovat dùsledky provozu.
Souèasnì upozoròují na to, e letitì je soukromým areálem, do kterého nejsou oprávnìny vstupovat jakékoli osoby, je k tomu nemají
pøísluné povolení vlastníka, pøípadnì nájemce.
Pøípadný neoprávnìný vstup do areálu letitì, zejména na vzletové a pøistávací dráhy, je
zpùsobilý nejen naplnit skutkovou podstatu nìkterých pøestupkù, ale zejména mùe pøedstavovat znaèné riziko pro majetek, zdraví a dokonce ivoty jak vstupujících osob, tak spoleènosti Primoco a jejích zamìstnancù.

Mgr. Zdenìk Turek

Náboenská obec Církve èeskoslovenské

husitské

poøádá
slavnostní setkání
k 100. výroèí vyhláení samostatnosti

ÈESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY

a tímto zve irokou veøejnost
v pátek 26. øíjna 2018
do Husova sboru v Chotovinách,
kde je pøipraven program:
18.00  slavnostní zvonìní
18.15  shromádìní na kostelním nádvoøí u lípy
 krátký projev a hymny
18.25  zahájení výstavy Cestou zvonu
fotografa Bohuslava Pánka
 výstava mapuje výrobní proces zvonu
od návrhu reliéfù,
pøes formování a odlévání
a k slavnostnímu zavìení na vì

Církev èeskoslovenská husitská v Chotovinách
oznamuje, e bohosluby za zesnulé se budou konat
v nedìli 28. øíjna od 10. 30 hodin v Husovì sboru.
Prosíme, aby obìtinky se jmény zesnulých byly pøedány vèas.
FÚ CÈSH v Chotovinách.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení z 20. zasedání konaného dne 30. srpna 2018
od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák,
p. Moos, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná,
p. Pecháè, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. MUDr. Holub, p. Mgr. Mendel,
p. Praák.
Návrh usnesení: p. Hrstka, p. Pecháè.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program:

1. Kontrola usnesení z 19. z.o.
2. Smlouva o budoucí smlouvì o pøevodu majetku  RD NAD RYBNÍÈKEM.
3. Pozemky.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce.

Jednání zahájil pan starosta, pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe
je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
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 19. zasedání byly ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a sl. Mgr. Sochùrkovou, byly øádnì
zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim
vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
Kontrolu plnìní pøijatých usnesení provedl
pan starosta a uvedl, e byla splnìna.
2. Smlouva o budoucí smlouvì o pøevodu majetku  RD NAD RYBNÍÈKEM  spoleènost NIES RD s.r.o., Koinova 3105/18a,

Královo Pole, Brno zakoupila pozemky
è. 76/2, 76/4, 77 a st. 57 v k.ú. Èervené
Záhoøí za úèelem výstavby esti rodinných
domkù, tuto investièní akci nazvala Rodinné domy NAD RYBNÍÈKEM. Spoleènost
poádala obec o uzavøení smlouvy, na základì které dle pøedloené projektové dokumentace vybuduje v této obytné zónì
a bezúplatnì pøevede obci: místní komunikace, sjezdy k pozemkùm, parkovací stání,
deovou kanalizaci, øad splakové kanalizace bez pøípojek, vodovodní øad bez pøípojek a veøejné osvìtlení. Souèasnì s infrastrukturním majetkem budou do vlastnictví obce pøevedeny i budoucí pozemky
s umístìným infrastrukturním majetkem
a pøedána vekerá související dokumentace. Návrh smlouvy pøekontroloval právník
obce Mgr. Tibor Stano a je souèástí materiálù.
Usnesení è. 269/2018/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvì o pøevodu majetku
mezi obcí Chotoviny a NIES RD s.r.o., IÈ:
07120532, se sídlem: Koinova 3105/18a,
Královo Pole, Brno.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Pozemky.
 prodej èásti pozemku parc. è. 440/1
v k.ú. Moraveè u Chotovin  o odkoupení
èásti pozemku o výmìøe 16 m2 ádají vlastníci domu èp. 16 v Moravèi manelé H., protoe na uvedeném pozemku se nachází odpadní jímka pro jejich dùm.
Zámìr prodeje byl schválen 9. 11. 2017.
Usnesení è. 270/2018/Z20.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku, který má dle geometrického plánu
è. 206-66/2018 parcelní èíslo 440/19
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Moraveè u Chotovin, o výmìøe 16 m2, za
cenu 100,- Kè/m2 manelùm J. a H.H..
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej pozemku parc. è. 505/1 v k.ú.
Chotoviny  o odkoupení tohoto pøiploceného pozemku ádá paní J.P. majitelka domu
èp. 48 v Chotovinách a pøilehlých nemovitostí.
Zámìr prodeje byl schválen 31. 5. 2018.
Usnesení è. 271/2018/Z20.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. è. 505/1 o výmìøe 84 m2 v k.ú.
Chotoviny za cenu 200,- Kè/m2, paní J. P.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce - jedná se o rozpoètové opatøení è. 8,9/
2018. Bez pøipomínek.
Usnesení è. 272/2018/Z20.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 8 a 9/2018 schválená
radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:20 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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KULTURNÍ AKCE OD LISTOPADU 2018 DO SRPNA 2019
listopad
9. 11.  19.00 hodin
KULTURNÍ DÙM
 divadlo pro dospìlé
SPOLEK divadelních ochotníkù
Milièín
Chyte zlodìje
13. 11.  17.00 hodin
OBECNÍ KNIHOVNA
Beseda s panem Èástkou

14. 12.
KD  divadlo pro dospìlé
KAPOTA Tábor  DDT
Adaptace hry bratøí Èapkù:
Ze ivota hmyzu

leden
12. 1.  19.00 hodin
KD  divadlo pro dospìlé
Draiètí komedianti
Dívèí válka

únor

Mikrostáty Evropy I.

prosinec
4. 12.  17.00 hodin

9. 2.  19.30 hodin
KD  divadlo pro dospìlé
Rubikon
Sudí na øímse

OBECNÍ KNIHOVNA
Beseda s panem Èástkou

16. 2.  20.00 hodin v KD

Mikrostáty Evropy II.

Ples obce

NOVÉ KNIHY
GEMMA LIVIERO  ZLOMENÍ ANDÌLÉ. Pøíbìh tøí lidí, tøí ztrápených
duí v nacistické Nové Evropì. Dívka v lodském ghettu se snaí pøeít
a získat anci i pro svou rodinu...
Mladá Rumunka je umístìna do Øíe
pro své modré oèi a blonïaté vlasy,
aby si na ní vichni vyzkoueli arizaci v praxi. A jeden nacistický doktor zjiuje, co vechno se páchá ve
jménu vìdy... Kadý z nich má své
bolesti a dìsy. Kadý z nich se musí
porvat s osudem o budoucnost a prostou nadìji.
DAN BROWN  POÈÁTEK. Harvardský profesor symbologie Robert
Langdon pøijede do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbau,
aby se zde zúèastnil významného
oznámení - odhalení objevu, který
navdy zmìní tváø vìdy. Poøadatelem spoleèenského veèera je ètyøicetiletý miliardáø a futurista Edmond
Kirsch, jen se díky svým oslnivým
supermoderním vynálezùm a odváným pøedpovìdím stal celosvìtovì
uznávanou osobností. Po zahájení
spoleèenské akce Langdona a nìkolik set dalích hostù zcela uchvátí
velmi originální prezentace; peèlivì
naplánovaný veèer se vak najednou
promìní v chaos a hrozí, e Kirschùv
vzácný objev bude navdy ztracen.
B. A. PARIS  V PASTI LÍ. Cass si
koneènì dala svùj ivot do poøádku,
je astnì vdaná a pracuje jako uèitelka. Jedné detivé noci se ale na
neosvìtlené lesní cestì stane nìco,
co jí pøevrátí ivot naruby. Paralyzovaná výèitkami zapomíná, kde nechala zaparkované auto, jestli si vzala
práky nebo e si domluvila schùzku. V hlavì má jen zmatek a mrtvou

enu, kterou moná
mohla zachránit. Je blázen? Nebo si
s ní zahrává její mysl?
JAMI ATTENBERG  VICHNI DOSPÌLI. Andrea je svobodná, bezdìtná, devìtatøicetiletá ena. Snaí se
ukoèírovat vztahy v rodinì, svá sexuální dobrodruství, pøátelství
a kariéru v práci, kterou nikdy dìlat
nechtìla. A pøitom vem zápasí
s mylenkami a tubami, jakým by
chtìl èelit jen málokdo. Kniha je napsaná od srdce, jazykem plným hnìvu i dùvìrnosti a pravdivì vypovídá
o tom, jaké to je být enou v jednadvacátém století. Známe to vechny,
ale ne vdy nejsme ochotné si to pøipustit.
TIM WEAVER  HON NA MRTVÉHO.
První pøípad Davida Rakera, specialisty na pátrání po pohøeovaných
osobách... Pøed rokem bylo nalezeno tìlo Alexe Townea. Pøed mìsícem ho jeho matka vidìla na ulici.
Pøed týdnem David Raker souhlasil,
e ho vypátrá. Nyní si pøeje, aby tenhle pøípad nikdy nevzal. Syn Mary
Towneové Alex pøed esti lety zmizel. Pìt let nato ho koneènì nali mrtvého ve vraku auta. Jene pak ho
jeho matka uvidìla na ulici, ivého
a zdravého... David Raker, který se
specializuje na pátrání po pohøeovaných osobách, tenhle pøípad nechce vzít: nepochybuje o tom, e
Alexovu matku jen pøemohl al a vidìla to, co vidìt chtìla. Jene sám
dobøe ví, jak obtíné je vyrovnat se
se ztrátou nìkoho blízkého, a tak
nakonec neochotnì svolí. Èím hloubìji Raker do pøípadu zabøedá, tím
palèivìji si uvìdomuje, e Alex nebyl ani zdaleka tak nevinný, jak se

duben
13. 4. 20.00 hodin v KD
Kino na koleèkách

kvìten
14. 5.  14.00 hodin v KD
Oslava svátku
en a matek

èervenec
27. 7.
Høitì TJ Sokol Chotoviny
 21.45 hodin
Letní kino

srpen
10. 8.  13.00 hodin
Høitì TJ Sokol Chotoviny
Chotovinské
slavnosti

jeho matka domnívala. V jeho minulosti je pohøbeno mnoho tajemství, která nemìla nikdy spatøit svìtlo svìta - a støeí je velmi, velmi
nebezpeèní lidé. Raker brzy zjistí,
e èlovìka mùe potkat i mnohem
horí osud ne je smrt.
PETRA DVOØÁKOVÁ  DÌDINA.
Místo, které si chcete pøeèíst. Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabíjaèky. Nevìra a jeden nezdaøený pohøeb. Babka
s dìdkem srostlí jak dva stromy. ivot spjatý s pùdou, zvíøaty a hospodaøením. To vechno je Dìdina, pøíbìh jedné souèasné vesnice vyprávìný oèima jejích obyvatel. Josef se

marnì trápí, proè jeho syn Zbyòa
odmítá pøevzít hospodáøství, kdy je
potøeba toho tolik napravit na polích znièených v drustvu. Vavirci
poèítají, kde by mohla ukápnout dalí koruna, dobrosrdeèná prodavaèka Maruna se snaí být s kadým
zadobøe a øezník Láïa se dobývá pod
cizí sukni. A malá Petruna? Ta chvilku
neposedí. Pøirozená fyzická blízkost
hrdinù, jejich spoleèná práce, jejich
touha po lepím ivobytí a vypoèítavost jsou zdrojem vìèných svárù
i svázanosti a také marné snahy vyléèit minulé rány. Sviné vyprávìní,
které nikoho nesoudí a co je podstatné - nenudí.

Pro dìti a mláde:
IVONA BØEZINOVÁ  FOTBAL
S FANDOU. Druhák Láïa je nadeným fotbalistou. Sní o tom, e se
jednou stane slavným fotbalovým
útoèníkem. Ale ví, e pro svùj sen
musí nìco udìlat. Proto vstoupí do
oddílu a zaène tvrdì trénovat. Jene
pak se zaènou objevovat ty podivné
kruhy. Vdycky jsou tøi. Co to má
znamenat? Podaøí se Láïovi a jeho
kamarádùm tuhle záhadu rozlutit?
TOMÁ NOVÝ  ÈTYØLÍSTEK NA
NEBEZPEÈNÉM OSTROVÌ. Dìj kníky se toèí kolem Mypulínova vynálezu supermagnetu, který chtìjí získat piráti a pomocí nìj ovládnout
svìtová moøe.
VÍT HAKOVEC  MALOVANÉ DÌJINY EVROPY. Dìjiny Evropy hravì
a komiksovì - od pravìku a po souèasnost. 80 komiksových pøíbìhù
barvitì líèí historické mezníky Evropy a volnì navazuje na populární Obrázky z èeských dìjin a povìstí. Proè
se zhroutila Øímská øíe? Kdy se pes
stal nejlepím pøítelem èlovìka?

Nebo jak se z Evropy stala technická
velmoc? Vydejte se na vzruující
cestu a poznejte dùleité okamiky
evropského kontinentu, které utváøely ná dnení svìt. Malované dìjiny Evropy vás pøesvìdèí, e historie
mùe být poøádná zábava!
KELLY BARNHILL  DÍVKA, KTERÁ
UPÍJELA MÌSÍC. Kadý rok obìtují
lidé v Protektorátu jedno novorozenì èarodìjnici ijící v hlubokých lesích. Odnepamìti slýchali, e jen tak
ochrání mìsto pøed jejími zlými èáry.
Jene èarodìjnice Xan není krutá.
Naopak, o oputìné dítì se postará,
nakrmí je výivnou hvìzdnou záøí
a najde mu novou, milující rodinu
na druhé stranì lesa. Ale jednou dá
novorozené holèièce omylem napít
svitu mìsíce. V její krvi zaène kolovat magie. Xan se rozhodne dìvèátko vychovat sama, pojmenuje je Luna
a jeho kouzelné schopnosti zapeèetí
do doby, ne bude Lunì tøináct
a zmoudøí. Jene tøinácté narozeniny se blíí...
Z. Sumerauerová
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PODIVNÁ
LOUPE

Mladá Voice, leící v malebné
lopcovité krajinì na severním okraji
Jihoèeského kraje, byla pro svou
krásnou polohu èasto nazývána Èeským Solnohradem. Mìsteèko, tehdy
sídlo okresu, si ke konci 19. století
ilo poklidným a dá se øíci i trochu
jednotvárným ivotem, bez vzruení a bez emocí, a tak kdy u se nìkdy stalo nìco mimoøádného, bylo
to pøedmìtem èetných debat a úvah.
Takovou senzací napøíklad bylo, kdy
se malý kluk August Sedláèek vyklánìl z okna rodného domu na námìstí, kde se právì konal trh, tak
nebezpeènì, a z nìj vypadl. Osud
ale tomu chtìl, aby èeský národ nepøiel o svého budoucího historika
a autora epochálního díla Hrady,
zámky a tvrze Království èeského.
Zvìdavý kluk prý dopadl pøímo na
záda mue, který si vybíral døeváky,
a tak chlapec svou nerozvánost zaplatil jen velkým leknutím.
V té dobì se ale stala jetì jedna
událost, kdy byla celá Voice  jak
se øíká  na nohou. V pøedposlední
lednové nedìli roku 1887 byla vyloupena mladovoická zálona! Tato
jobova zvìst letìla od ucha k uchu.
Taková smìlost! Zatím nebyly známy ádné podrobnosti, ale jak u to
v takových pøípadech bývá, lidská
fantazie pracovala na plné obrátky
a po mìsteèku kolovalo mnoho zaruèených zpráv. Kadý si nìco pøidal, a tak se zdálo, e jde o loupe
století.

LISTY CHOTOVINSKA

Ale nic nebývá tak zlé, jak to vypadá na první pohled a skuteènost
byla mnohem støízlivìjí, ne fámy
z bùhví kolikáté ruky.
Ve zaèalo tím, e váeného Frantika Koloce, takto úèetního mladovoické zálony napadlo, aby  pøestoe byla nedìle  opustil pohodlí
rodinného krbu a odebral se do záloky a vyøídil tam nìjaké resty, na
které mu ve vední dny nezbýval
èas. Po výborném obìdì byl v dobré
míøe, ale to se rychle zmìnilo, kdy
pøiel do své pracovny. Krve by se
v nìm nedoøezal! Ohnivzdorná pokladna vyrobená a dodaná známou
firmou Topinka a Skokánek byla otevøená a  prázdná!
Pro Koloce nebylo tìké bìhem
okamiku zjistit, e z ní bylo ukradeno 5 949 zlatých, témìø celá hotovost zálony. Témìø celá proto, e
zlodìj v pokladnì z nepochopitelných dùvodù zanechal osm zlatých.
Proè to udìlal, bylo pro Koloce naprostou záhadou.
Lidé mìli senzaci. Vyloupený trezor, povaovaný za nedobytný, to byl
malér, jaký mìsteèko jetì nezailo.
Pro pøiblíení celé problematiky
nutno uvést, e místnost zálony
sousedila s kanceláøí okresního zastupitelstva, kadá místnost mìla
svùj vchod a obì místnosti byly propojeny dveømi.
Vyetøování brzy prokázalo, e
pachatel se do místnosti zálony
dostal z kanceláøe okresního zastupitelstva, protoe její vchodové dveøe nesly stopy po páèení, pravdìpodobnì dlátem, a byl pokozen zámek. Pøekvapením a velkou záhadou bylo, e pokladna byla neporu-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Milan Herma, Chotoviny
Marie Sváèková, Èervené Záhoøí
70 let Jana Èapková, Èervené Záhoøí
75 let Jan Mika, Chotoviny
Jaroslav Kratochvíl, Sedleèko
90 let Boena mejkalová, Vráná
Marie Bicanová, Øevnov
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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ená, otevøená a peníze byly fuè.
Frantiek Studnièka, takto tajemník okresního zastupitelstva, øeditel
zálony a mladovoický purkmistr
v jedné osobì pøi výslechu uvedl, e
si s urèitostí pamatuje, e pøi odchodu z kanceláøe uzamkl dveøe a klíè
mìl neustále u sebe. Shodou okolností v tu dobu mìl i duplikátní klíè,
který jinak byl svìøen veliteli mìstských stráníkù. Úèetní Koloc se zapøísahal, e pokladnu pøed odchodem øádnì uzamkl, ale èím více si
v hlavì pøipamatovával celý sled
událostí, tím ménì byl ochoten na
to pøísahat.
Ctihodným obyvatelùm mìsteèka bylo souzeno, aby v onen den
zaili jetì jeden ok, a to kdy mìsttí stráníci Stibral a Stránský naveèer zatkli pachatele loupee, který se
k èinu po nedlouhém køíovém výslechu plnì doznal. Kdy mue prohledali, nali u nìj 5 818 zlatých a 75
krejcarù, které mìl peèlivì ukryté
v botì. Zbytek zatím staèil utratit
u ida Arnsteina, kterému jednak
splatil dluh a nakoupil kávu, látku
na aty, cukr, èepici a jetì nìjaké
drobnosti. Kdy zákazník platil, Arnstein si viml, e má u sebe neob-

vykle velký obnos. Proto poté, co
k nìmu dolétla zpráva o vyloupení
pokladny místní zálony, sdìlil svùj
poznatek stráníkùm. Ti si tuto informaci doplnili o své zjitìní a pak
li témìø najisto. Pøi pochùzce toti
onoho mue vidìli, jak nápadnì se
ometá okolo domu, ve kterém sídlila zálona.
Kdy se soudce Frantika Kabáta
z Moravèe zeptal, zda spáchal èin,
pro který je alován, ani chvíli nezapíral. Jen se hájil, e byl ve velké
finanèní tísni, nikdo mu nechtìl pùjèit peníze a tak si øekl, e navtíví
kanceláø okresního zastupitelstva 
tam urèitì nìjaké peníze budou. Osud
prý tomu chtìl, e kanceláø zálony
vidìl prázdnou a dveøe pokladny
byly pootevøené. Ostatní prý u bylo
dílem okamiku. Na dotaz, proè nesebral vechny peníze a v pokladnì
nechal osm zlatých, Kabát odpovìdìl, e pro tìstí. Nikdy se prý nemá
chtít úplnì vechno.
Soud Kabátovo provinìní ohodnotil tøemi roky tuhého aláøe a náhradou kody i soudních výloh. Tak
splaskla velká bublina o vyloupení
mladovoické zálony.
Jaroslav Wimmer

LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD aneb

SVATOJÁNCI SE ROZLOUÈILI S BABÍM LÉTEM

Jako kadý rok, tak i letos uspoøádala Obecní knihovna lampionový
prùvod. Seli jsme se tentokrát ve ètvrtek 27. 9. v 18.45 u kulturního
domu, kde ji tradiènì probìhlo vyhláení nejoriginálnìjího ruènì vyrobeného lampiónu. Z 33 soutìních lampiónù vybrala porota sloená
z rodièù ten opravdu nejoriginálnìjí  lampión ve tvaru ryby. Jako
odmìnu si dìti odnesly knihu a sladkosti. Poté jsme se vydali veèerními
Chotovinami k hasièskému cvièiti v Èerveném Záhoøí, kde na dìti èekal
táborák k opékání pekáèkù, teplý èaj, napeèené dobroty a pro rodièe
svaøák a grog. Poèasí nám pøálo, a tak jsme si veèer v záøi lampiónkù
pìknì uili.
Tímto moc dìkuji SDH Èervené Záhoøí za skvìlou spolupráci a mé
rodinì za pomoc s napeèením sladkého obèerstvení.
Zuzana Sumerauerová

Noví obèánci

Viktorie Dolealová
Èervené Záhoøí

Natálie Haplová
Chotoviny
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Volná pracovní místa ve spoleènosti
na dálnici D3 u Mitrovic

McDonalds

HLEDÁME KOLEGY

do stabilního pracovního prostøedí,
kteøí se nebojí nových výzev.

Co nabízíme?
l Nástupní mzda 110Kè/h
l Hlavní pracovní pomìr nebo zkrácený úvazek
l Pracovní pozice - zamìstnanec provozu restaurace
 obsluha zákazníkù, pøíprava produktù, úklid,...

l 50% sleva na stravu
l Plánování smìn dle vlastních poadavkù a domluvy
l Osobní odmìna podle vykonané práce
a výsledkù restaurace

l Monost kariérního rùstu a do pozice managementu
Co poadujeme?
l Min. základní vzdìlání
l Èasovou flexibilitu
l Øidièský prùkaz skup. B výhodou
Pokud Vás nae nabídka práce zaujala, neváhejte
nás kontaktovat na e-mail REST97@CZ.MCD.COM
popø. na telefonním èísle +420 737 425 250.
(monost i brigádnì od 15ti let)

Vedoucí restaurace Jan Komenda

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2018 / 2019

Koneènì po pøedlouhé pøestávce, odpoèinku, pilování stylù a formy se rozehrály první mistrovské zápasy vech
úrovní. Probíhají poèáteèní boje o body a nakroèení do soutìí, jak to bývá, jednou úspìnì, podruhé ménì...
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Jiskra N. Bystøice 2581 - 2542  5 : 3 Jan Bartoò 459,
Køemen 399, David Bartoò 431, Bervida 402, Hrstka 454, Hein 436.
Vstup do nové sezóny byl jak z hrùzného snu. Velmi dobøe hrající soupeø
se ujímá vedení a po tøech hráèích prohráváme 0 : 3 o 82. U Libora zaèal
neskuteèný obrat a stahuje kuelky na rozdíl 45 kuelek stále pro soupeøe.
Následnì Zbynìk taky vyhrává a stav pøed poslední dvojicí je 2 : 3 a 32 kuelek pro soupeøe. Honza bojuje a daøí se mu kuelky stáhnout a jetì navýit a zápas dovedl do vítìzného konce. První letoní body zùstávají doma.
TJ Sokol Sobìnov  Chotoviny 2551 - 2458  6 : 2
Bervida 421,
Køemen 385, David Bartoò 406, Hein 421, Jan Bartoò 414, Hrstka 411.
Venkovní zápas se nám moc nevydaøil. Velmi slabé výkony celého týmu
staèily pouze na dvì vítìzství. Pøitom remíza mohla být. Lubo prohrává
o 13 a Honza o 9 kuelek. Tak snad pøítì u budou body.
Chotoviny  KK Loko Tábor B
2620 - 2413  6 : 2
Bervida 462,
Køemen 425, David Bartoò 450, Jan Bartoò 453, Hein 402, Hrstka 428.
Okresní derby vyznìlo lépe pro nás. Petr sice doplácí na bodový systém.
Vyhrává na èíslo o 5 kuelek, ale na dráhy prohrává 1 : 3. Dalí trojice
Béèek ( poèáteèní písmena pøíjmení) pøedvádí krásné výkony 450, 453
a 462 a tím rozhoduje zápas. Zbynìk i pøes nachlazení pøelezl 400,
respektive 402. Libor svým vítìzstvím stanový celkový souèet na 2620,
take výhra o 207 kuelek.
Podzimní domácí utkání:
pátek 26. 10. 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichùv Hradec
pátek 9. 11. 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice D

TJ N. Bystøice B  Chotoviny B 2437 - 2571  3 : 5
Svaèina 463,
Makovcová + Kuèerová 385, Chobotský 458,
Lenka Køemenová ml. 424, Pavel Makovec 433, Lenka Køemenová 408.
Po domácí prohøe jedeme v plné sestavì do Bystøice. V první dvojici bere
Honza bod za skvìlý výkon. Ája se trápí, pøepoutí místo Gábinì, ale bod
u se jí zachránit nepodaøí. V prostøedku usilují o body mladí Lenka
s Pavlem. Oba hrají výbornì. Lence se to podaøí, Pavlovi o pár kuelek
ne, 2 : 2 a + 99 kuelek je pøíznivý stav pøed poslední dvojicí. Lenka
s Jirkou bojují o tøetí bod k celkovému vítìzství. Nakonec se to podaøí
Jirkovi neèekanì dobrou hrou. Lenka zaostává v druhé polovinì za soupeøem a prohrává. Potvrdili jsme, e kuelna v Bystøici je nae oblíbená
a zaslouenì vezeme body domù.
JS
Podzimní domácí utkání:
pátek 12. 10. 17:30 Chotoviny B  TJ Sokol Písek
sobota 27. 10. 10:00 Chotoviny B  TJ Nová Ves u È.B.

Drustvo B  Krajský pøebor I

PMN, ÈPD

Chotoviny B  TJ Sp. Sobìslav 2423 - 2518  3 : 5 Køemenová 418,
Chobotský 400, Makovcová 415, Svatoová 381,
Pavel Makovec 416, Svaèina 393.
Po jeden a pùl mìsíèní pøípravì na novou sezónu zahajujeme utkáním se
Sobìslaví na domácí kuelnì. Do nového roèníku nás z pracovních dùvodù opustil Milo Filip. Za to jsme získali dvì posily nové. Lenku Køemenovou
mladí a Pavla Makovce. Samotný zápas se pro nás nevyvíjí dobøe. Hned
v prvním duelu soupeø získává rozhodující náskok v poraených kuelkách, který se nám v dalím prùbìhu nepodaøí umazat i pøesto, e v následujících tøech hrách bodujeme. Poslední dvì dvojice vyjdou opìt lépe
pro hosty a ti neèekanì pro nás zaslouenì vítìzí bezmála o 100 kuelek.

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Sp. Sobìslav B  Chotoviny D 2161 - 2108  5 : 3
Filip 414,
Nohejlová 334, Køemenová M. 349, Dìd 314, mejkalová 386, mejkal 311.
Na úvod okresu tìká kuelna v Sobìslavi. koda dvou vìtích výpadkù, nìjaké body jsme pøivézt mohli. Dobøe zahrála po delí studijní
pauze Klára, Milo jako vdy... Pøítì opìt venku - Chýnov.
Podzimní domácí utkání:
støeda 17. 10. 16:00 Chotoviny D  KK Hilton Sez.Ústí C
støeda 31. 10. 16:00 Chotoviny D  KK Hilton Sez.Ústí D
Kromì uvedených pravidelných soutìí dospìlých se nae mláde zúèastnila prvních turnajù Èeského poháru dorostu (ÈPD) a ti mladí Poháru
mladých nadìjí (PMN). Na zaèátek jsme nehráli patnì, i kdy nìjaké body
jetì stále ke spokojenosti chybí.
PMN Nová Bystøice, 60 hs:
Mladí áci  Vítek Vacko 227, Matìj Poula 220, Filip Vylít 210, Michal
Pavlíèek 199.
Starí ákynì  Jana Svaèinová 215, Karolína Cápková 209, Adéla Liková 178.
Starí áci  Josef Poula 205, Jakub Smetana 190.
ÈPD Jihlava, 120 hs: David Bartoò 501, Pavel Makovec 495. M. Vacko
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Nábor, nová kabina i Chotoviny v televizi!

Neúnavný Michal Malenický posouvá chotovinský fotbal
sám minulý rok k titulu z I. A tøídy. mají i pièkové zázemí. Trenéøi toti
na vyí úroveò!

V øadách hráèù, fanoukù i pøedstavitelù klubu v souèasnosti zøejmì nenajdeme vìtího srdcaøe, ne
jakým je Michal Malenický. Jako
jednomu z mála mu toti není lhostejná fotbalová budoucnost klubu
v Chotovinách, právì pod jeho taktovkou toti rostou ti nejmení fotbalisté. A kromì toho, e vede nový
zastupitel obce mladé celky, tak u
také uspoøádal i fotbalový nábor,
zvelebil zalou kabinu a své svìøence dokonce povede v zimì pøed televizními kamerami.
Abychom zaèali tak nìjak postupnì, budou první jeho slova pojednávat právì o tìch nejmladích. Chotovinský trenér nedávno uspoøádal
fotbalový nábor. A ten si ihned podal ruku s úspìchem. Øada rodièù
pøivedla své ratolesti k aktivnímu trenérovi, který by mìl obstarat jejich
první fotbalové krùèky. Kadá nová
pøípravka v Chotovinách je pro nás
velmi dùleitá, i kdy je to spousta
práce. Snad ale bude do budoucna
pøínosná, doufá kouè.
S vedením mladých nadìjí mu
pomáhají jeho bývalí hráèi z dorostu, které mimochodem dovedl on

Zaloil jsem novou pøedpøípravku,
zatím sice probìhly jen dva tréninky
a jsme na úplném zaèátku, ale zatím
jsem spokojený. Hráèù je dost. Trénuje kolem 10 a 12 dìtí, ale doufám, e dìtí bude chodit jetì víc.
Trénovat chceme dvakrát týdnì, odtajnil Malenický.
Aby toho nebylo málo, trenér má
na starosti i dalí roèník. Na lavièce
najdete Michala Malenického pøi zápasech mladí pøípravky, která si
kroutí svou první oficiální sezonu.
S pomocníkem Marianem Vylítem
posunuli mládenický fotbal v Chotovinách na vyí level. Letos jsme
se pøihlásili do soutìe mladí pøípravky. Zatím jsme hráli 4 mistrovská utkání,která jsme zatím vechny
prohráli. I tak to ale beru pozitivnì,
protoe vím, e kdy se postupnì
sehrajeme, bude to pak o nìèem jiném, vìøí trenér.
Ve svém kádru má dokonce pár
jedincù, kteøí mají potenciál na to
dostat se jednou fotbalovì hodnì
daleko. To se ale vechno ukáe
èasem, ví Malenický. K tomu, aby
se jeho cíl splnil, ale dìlá maximum.
Hráèi mají fotbalové vzory, poctivì
trénují, hrají tedy u i zápasy a navíc

pøetvoøili kabinu. Vymalovali, poøídili nový nábytek a tak celkovì kabinu zkrálili. Napadlo nás s Marianem pøedìlat si kabinu po svém tak,
aby se tam dìtem líbilo. Samozøejmì i nám. Zatím není úplnì hotová,
ale u se to blíí ke konci, odhalil
Malenický.
Ale jetì ani tím práce Malenického nekonèí. Vrchol veho je toti pøihláení Chotovin do zimní ligy. Zim-

ní soutì pro mladí pøípravky má
název BALKAP, bude se hrát v nafukovací hale v Beneovì a celek zastupující naí obec zmìøí síly s Rapidem Psáry, Týncem nad Sázavou,
Tatranem Kamenný Pøívoz a pøíbramským Spartakem. Je to takové
pøekvapení, moc o tom zatím neví
ani dìti ani rodièe, smìje se kouè.
A tìm, kterým se nechce váit cesta
na sever, staèí zapnout televize. Celý
turnaj bude toti natáèet Èeská televize a mladí pøípravka Chotovin tak
bude na kanále ÈT 4 Sport v krátké
reportái.

Rozlosování

Mui A  I.B tøída muù  sk.C

10.
11.
12.
13.
1.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.

SO
SO
SO
SO
SO

Chotoviny  Kluky
Sepekov  Chotoviny
Chotoviny  Vìtrovy
D. Bukovsko  Chotoviny
Chotoviny  Mirovice

Mui B  3. tøída

8.
9.
10.
11.

kolo 14. 10. NE Chotoviny B  Stádlec
kolo 20. 10. SO Vlkov  Chotoviny B
kolo 28. 10. NE Chotoviny B  Koice
kolo 3. 11. SO Makov Hùrka  Chotoviny B

ÈEZ  I.A dorostu sk. C
8.
9.
10.
11.

kolo 13. 10. SO Kunak / Studená  Chotoviny
kolo 21. 10. NE Chotoviny  Vìtrovy
kolo 27. 10. SO Veselí n/L.  Chotoviny
kolo 4. 11. NE Chotoviny  Sobìslav

15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
14:00
15:00
14:30
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Rozhodli jsme se Vám blíe pøedstavit jednotlivé hráèe A i B týmu. V prùbìhu dalích èísel
Listù Chotovinska se postupnì vichni vystøídají, kadému z nich jsme poloili nìkolik otázek.
Zaèínáme kapitánem áèka, mladým obráncem áèka a cizincem ve slubách Chotovin.

Volodymyr Bondarev, 36 let, záloník

Martin Kromka, 24 let, obránce

s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
Doma jednoznaènì Chotoviny, v cizinì Paris
Saint-Germain.
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
Bondarev, v cizinì Ramos.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Mám rád steaky, k pití Jägermaister.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Fitness.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Postup a oslavy do I. B tøídy.

Jan Dvoøák, 21 let, obránce
s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
Doma Chotoviny, ve svìtì Bayern.
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
Pavlíèek a Modriè.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Steak, z pití se nebráním pivu.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Houbaøení.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Samozøejmì postupy, které jsem za svoji kariéru
zail.

s Nejoblíbenìjí klub doma a v cizinì?
Sparta Praha a Dynamo Kyjev
s Nejoblíbenìjí hráè doma a v cizinì?
Vladimír Darida a Lionel Messi.
s Nejoblíbenìjí jídlo a pití?
Hovìzí steak s brusinkovou polevou a krokety,
Cola.
s Nejvìtí koníèek kromì fotbalu?
Nemám moc èasu, ale obèas rád zajdu na ryby.
s Nejvìtí fotbalový záitek?
Zahrál jsem si na turnaji proti èeským legendám
jako Chovanec, Bílek nebo Siegl. A pak dva postupy - za Nelahozeves do krajského pøeboru
a v Chotovinách do I. B tøídy.
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