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ZDARMA

Výstava pøilákala 7107 návtìvníkù

Zahrádkáøská sezona nemùe být
zahájena jinak ne Tradièní jarní prodejní výstavou. Ne jinak tomu bylo
i letos. Èlenové Základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu
Chotoviny pøipravili ve dnech 6. a
8. kvìtna výstavu, která do naí obce
pøilákala 7 107 návtìvníkù.
Tematické zamìøení výstavní plochy letos reflektovalo významné jubileum Chotovin. Zahrádkáøi svou
výzdobou kulturního domu oslavili
750. výroèí vzniku obce. Pódiu
s obecním znakem a praporem jednoznaènì dominovaly obrazy pana
Miroslava Zelenky. Mnoho návtìvníku se u nich zastavilo a zavzpomínalo na místa, která svým tìtcem

zachytil a která u dnes vypadají
mnohdy zcela jinak. Díky obrazùm
jsme si mohli vichni pøipomenout,
jak pìkné Chotoviny vlastnì jsou.
Vzneené hortensie a rùe na pódiu
skromnì pøispívaly k celkovému
dojmu výstavy.
Panoramatu Chotovin vévodí vì
kostela, proto nikoho nepøekvapilo,
e chotovintí zahrádkáøi vyrobili
model øímskokatolického kostela
sv. Petra a Pavla i pro svou výstavu.
Instalovali jej do støedu sálu a kvìtiny kolem nìj podtrhly krásu naí vesnice.
Spoleèným jmenovatelem prodejní èásti výstavy je kvalita, a tak

Vìtina návtìvníkù z výstavy odcházela s úsmìvem na rtech a náruèí
plnou kvìtin.
Výstava byla úspìná a vdìèíme
za ni právì místním zahrádkáøùm.
Ti se mohli opìt spolehnout na pomoc svých rodin, hasièù z Èerveného Záhoøí a samotné Obce Chotoviny, která je tradièním partnerem výstavy. Vem patøí velký dík.
Podzimní trh spojený s výstavou
je naplánován na 15. a 16. øíjna
2016, vichni jste srdeènì zváni!
Martina Sochùrková
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v Chotovinách nabízejí své zboí
pouze léty ovìøení prodejci. Bohatý
sortiment kvìtin, stromkù, keøù
a sadby bývá doplnìn výpìstky místních zahrádkáøù. Kadoroènì vak
chceme návtìvníkùm pøinést také
nìco nového. V letoním roèníku to
byla napø. hnízditì pro èmeláky,
tzv. èmelákovníky.
Návtìvníci se i letos mohli spolehnout na odbornou poradnu, nakoupit výrobky z chránìné dílny
Diakonie ÈCE - Rolnièka, vybrat si
z pestré nabídky drobných dárkù
v doprovodném prodeji, osvìit se
nebo si koupit nìco dobrého na zub.
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Jak je to s cestovními doklady pro dìti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahranièí znamenají i vyøizování
cestovních dokladù. Co ve je potøeba
zaøídit pøi cestování s dìtmi? Vìdìli jste
napøíklad, e i dìti mohou do èlenských
státù Evropské unie a dalích vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní obèanský prùkaz?

Cestovní pas i obèanský prùkaz
jsou pro dìti levnìjí

Blíí se èas dovolených a s ním èeká
mnohé rodiny cesta k moøi èi do hor za hranice Èeské republiky. Pro cestování s dìtmi
do zahranièí ji ètvrtým rokem platí, e i dítì
musí mít vlastní cestovní doklad, jeliko v
roce 2012 dolo naøízením Evropské unie
ke zruení monosti cestovat na zápis v ces-

tovním dokladu rodièe. Pro rodièe to ovem
neznamená, e se jim kvùli poøízení cestovního dokladu pro dìti dovolená nìjak zásadnì prodraí. Cestovní pas pro dítì do
15 let toti stojí 100 Kè a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeènostní situaci v nìkterých zemích, které byly dlouhodobì turistickými destinacemi, jako napøíklad Egypt nebo Turecko, se dá letos
oèekávat nárùst zájmu o cestování po Evropì, a proto jistì potìí monost cestovat
po vìtinì státù Evropy pouze s obèanským prùkazem. Na ten je nyní moné vycestovat do zemí Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Èerné Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, výcarska a na
Island. Cena za vydání obèanského prùka-

zu pro dítì do 15 let je 50 Kè a doba jeho
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnù

O vyøízení cestovního pasu nebo obèanského prùkazu pro dítì do 15 let ádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodiè, kterému staèí s dítìtem zajít na nejblií obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností.
K ádosti, kterou na místì zpracuje
úøedník, není nutné pøikládat fotografii; úøedník poøídí fotografii dítìte pøímo na úøadu pøi podání ádosti. Pøi podání ádosti zákonný zástupce pøedkládá svùj prùkaz totoosti a rodný list dítìte. V pøípadì,
e má dítì vydán ji platný obèanský prùkaz nebo cestovní doklad,
lze tento pøedloit místo rodného
listu.
Lhùta pro vydání cstovního pasu
nebo obèanského prùkazu èiní maximálnì 30 dnù. V pøípadì vycestování v kratí lhùtì ne 30 dnù je
moné poádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhùtì 6 pracovních dnù; tento úkon je ovem
u dìtí zpoplatnìn poplatkem ve výi
2000 Kè. Blií informace k vyøizování osobních dokladù lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V pøípadì, e má dítì cestovat
mimo Evropskou unii, doporuèujeme se pøedem informovat u zastupitelského úøadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítìtem. Je
také tøeba dát si pozor na to, e nìkteré státy mimo Evropskou unii
mohou vyadovat urèitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu pøi vstupu na jejich území nebo
ukonèení pobytu  nejèastìji èiní
poadovaná minimální doba platnosti 6 mìsícù.
Podrobnosti
k tìmto i dalím
podmínkám,
(napø. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úøadu daného státu, popøípadì je lze nalézt
na webu Ministerstva zahranièních
vìcí www.mzv.cz v sekci Cestujeme a dále v èásti Státy a území 
informace na cesty.
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❖ V kvìtnu byly vyvrtány tøi studny pro posílení vodních

zdrojù v Chotovinách a Moravèi. Nyní budou provedeny
rozbory vody a èerpací zkouky, které urèí vydatnost
studní. Pøipojení nových studní na vodovodní soustavy
je reálné v pøítím roce.
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❖ V kvìtnu byly rovnì dokonèeny naplánované opravy

místních komunikací v Èerveném Záhoøí (Ovocná), Chotovinách (podél zámeckého parku) a Moravèi (støed obce).

❖ 10. èervna probìhne místní etøení k zámìru obce zøídit na toènì nad nádraím autobusovou zastávku, která
by umonila zajidìt autobusùm jedoucích po státovce
do naí obce. Ke schùzce jsou pozvány vechny zainteresované strany vèetnì zástupcù Jihoèeského kraje.

❖ Ve støedu Chotovin pokraèuje výstavba chodníkù.

❖ V naí obci se také dokonèují opravy komunikací, které
byly ponièeny výstavbou eleznièního koridoru. Napøíklad místní komunikace z Moravèe do Chotovin.

❖ Pøítí zasedání zastupitelstva obce se uskuteèní 23. èervna 2016 od 19 hodin na Obecním úøadì Chotoviny.

Text a foto Mgr. Zdenìk Turek

. . . A Z ODPADOVÉHO HOSPODÁØSTVÍ
â stanovitì tøídìného odpadu u sportovní haly
bylo rozíøeno o kontejner na sklo a tetra-pak.
â stanovitì tøídìného odpadu ve vìtích osadách budou postupnì doplnìny o kontejner na
papír (jako první ji mají kontejner v Øevnovì,
dalí pøibude do Jeníèkovy Lhoty, kde se vak
nejdøíve musí upravit plocha pod kontejnery).
â stále pøipomínám a mùete si i pøeèíst pøímo
na kadém kontejneru tøídìného odpadu, co do
nìj rozhodnì nepatøí; pøesto jsou obèané, kteøí
si myslí, e a dají cokoliv kamkoliv, nìkdo to po
nich roztøídí správnì, ale tak jednoduché to není,
protoe nìkterým odloeným odpadem znehodnotí celý kontejner.
â samozøejmostí by také mìlo být, e pøedaný
odpad je relativnì èistý, tzn. e kelímky od potravin (jogurtù apod.) by mìly být opláchnuté,

sklenice by mìly být prázdné (ne napø. plné kompotu), papír by nemìl být naputìn nìjakým olejem èi chemikálií a podobnì; a je úplnì jedno,
zda se jedná o mení odpad, který dáme do kontejnerù s tøídìným odpadem, nebo o odpad, který
odvezeme na sbìrný dvùr.
â také jistì kadý ví, e stanovitì tøídìného
odpadu neslouí jako ploné sbìrné místo, pøesto se kadou chvíli vedle kontejnerù objeví vìci,
které otvorem kontejneru neprojdou a proto patøí
na sbìrný dvùr do objemného odpadu; bohuel
obèané v danou chvíli sbìrný dvùr nenavtíví (a
proto, e není právì otevøeno, nebo jen proto, e
se nechtìjí zdrovat) a tyto vìci odloí na zem;
nìkdo vak odpad uklidit musí a tak se zbyteènì
zvyují náklady obce.
â sbìrný dvùr je sbìrným místem témìø pro

kadý odpad, to vak neznamená, e se nemusí
tøídit; proto je nutné ji doma roztøídit vzniklý
odpad tak, aby nedocházelo k tomu, e se mezi
PET lahvemi objeví folie, ve skle porcelán, mezi
cihlami plastové lahve od montání pìny a podobnì; obsluha sbìrného dvora není povinna
Vámi dovezený odpad tøídit, ale poradí Vám, kam
vytøídìný odpad na sbìrném dvoøe umístit.
â sbìrný dvùr je té místem sbìru nebezpeèného odpadu (barvy, oleje, obaly od chemikálií
apod.), ale nebereme stavební nebezpeèný odpad jako je eternit, azbest, lepenka a prace èi
podobnì naputìné døevo.
H. Heømánková
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NOVÉ KNIHY
Otomar Dvoøák  SMRT VE STØÍBRNÉ ZBROJI. Dne 29. srpna léta Pánì
1526 stojí proti zdrcující pøesile turecké armády sultána Sulejmana jen
hrstka køesanù v èele s dvacetiletým
mladíèkem, èeským a uherským králem Ludvíkem Jagellonským. Mají
propadnout beznadìji nebo na sebe
vzít údìl hrdinského boje?
Jude Deveraux  MÌSÍC ZA ÚSVITU. CYKLUS EDILEAN. Sophie Kincaidová dostala kopaèky, a tak se
uchýlí na místo, které její kamarádka z univerzity Kim Aldredgeová
oznaèuje za nebe na zemi. Sophiina
první zkuenost s Edileanem se vak
za nebeskou oznaèit nedá...
Adele Asworth  ZÁHADNÁ ENA.
Arnot Vaíèek  NÁVRAT STRÁCE DUÍ. Beletristické zpracování
nových dílù televizního seriálu
Stráce duí. Hrdinové ètyø napínavých kriminálních pøíbìhù se pokouejí nejen odhalit pachatele, ale i rozlutit velké otazníky èeských dìjin.Oproti televizní verzi má kniha
bohatí dìj a obsahuje více zajímavých faktù i nevedních hypotéz.
tìpánka Orsáková  KUDY Z NUDY.
KAM NA VÝLET V ÈECHÁCH, NA
MORAVÌ A VE SLEZSKU.
Petra Fühmann  VÝCHOVA MALÝCH PSÙ. Psi malých plemen jsou
ideální kamarádi  cítí se dobøe
v mìstském bytì, jsou bezproblémovými prùvodci na cestách a potøebují ménì pohybu ne ti velcí. Ale
i oni jsou opravdoví psi. Znalost odliností malých psù je nutná.
Sue Heaser  PØÍVÌSKY Z MODELOVACÍHO STØÍBRA.
MAKRONKY. Francouzské macarons
èili makronky nebo i makaronky jsou
drobné mandlové laskonky slepované ochucenou náplní. Typické jsou
pro nì hladce vypouklé vrky a nádhernì vláèné støedy. Pøestoe dnes
patøí k chloubám francouzských pekaøství, jde pravdìpodobnì o italský
vynález. Makronky v souèasné dobì
berou kulinární svìt útokem! Chcete-li si pochutnat, jednodue se drte receptù v této knize a pøipravte si
vlastní kousky luxusu.
Wilbur Smith  NENASYTNÝ JAKO
MOØE. Hrdina románu Nicholas
Berg je na moøi jako doma. Zná nejrùznìjí úskalí moøí a oceánù, dokáe bojovat a vítìzit i za tìch nejbouølivìjích pøírodních podmínek.
Dobøe ví, e jedním z vrcholnì nebezpeèných míst v oceánu je mys
Dobré nadìje. A právì tady Berg zachytí volání luxusní zaoceánské lodi
o pomoc.
Rainer M. Schröder  KRONIKA
RODU MEDICEJÙ. Florencie v roce
1427. Chudièký Sandro sní o ivotì
ve slubách Medicejù. Jednoho dne
ho osud skuteènì svede s mocným
Cosimem, hlavou této bohaté rodiny. Sandro zaèíná nový ivot a jeho
tìstí se zdá být dokonalé, kdy se
seznámí s pøekrásnou dívkou Tes-

sou. Ale pak se na jasném nebi
objevují temná mraèna.
Adele Ashworth  SVÙDNÝ VÉVODA. Lady Olivia pøijídí do Londýna, aby se tu setkala s manelem,
který od ní utekl pøed svatební nocí
i s jejími penìzi. Jene mu, který
vypadá jako její manel, se chová
úplnì jinak. Tohle pøece není Edmund, ale jeho bratr-dvojèe Samson Carlisle, vévoda z Durhamu, jeho povìst vak není zrovna valná...
Oldøika Ciprová  ÚNOS UROZENÉ
PANNY. BØETISLAV A JITKA. Budoucí kníe èeského království Bøetislav je nucen vybrat si nevìstu.
Volba padne na Jitku, babenberskou
dìdièku, která je ukryta v kláteøe.
Mladík dívku nikdy nevidìl, pøesto
se odhodlá k jejímu únosu. Jene
Bøetislav z klátera unese dvì dívky
a ve víru událostí nedokáe urèit,
která z nich je pravá dìdièka.
Alena Jakoubková  MANEL, KTERÝ TÌKÁ, TAKY KOUE. Kdy estnáctiletá Sonja otìhotní, pøevrátí jí
to ivot naruby. Rodièe se za její
poklesek stydí, take ji jednak odklidí k tetì do jiného mìsta a jednak ji
pøinutí, aby dala dítì k adopci. Sonja jim to nikdy neodpustí.
Robert Hofman  PÁTÁ KOLONA.
Thriller, který se stal bestsellerem
mezi ekologickými aktivisty - kupují
ho, aby jej spálili. Tak zní provokativní podtitul dobrodruného románu, jeho dìj se snaí odpovìdìt na
otázku, co nastane, a bude uvedena do chodu jaderná fúze.
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H. R. F. Keating  ELITNÍ
DETEKTIV. Ned French dostane za úkol sledovat skupinu londýnských kriminálníkù - bratøí Corriganù, kteøí se usadili v Norchesteru a chystají se k velké drogové akci. Pro Neda to znamená, e bude øeit svùj ivotní pøípad. V té dobì se sbliuje s advokátkou Deborah, která dostala za úkol
pøezkoumat jeho netradièní vyetøovací postupy.
Owen Wister  VIRGIÒAN, JEZDEC
Z PLÁNÍ. Wister je povaován za prùkopníka èi dokonce zakladatele kovbojské literatury. Potvrzuje to i tento
román, který se doèkal i nìkolika filmových adaptací.
Anne Laureen  SLUNCE NAD WAHIKOURA. Tìká rána osudu donutí
mladou vdovu Helenu de Villiers
prodat vinici v Rheingau a odstìhovat se na Nový Zéland. Zde, na vinici
své tchynì Louisy, se mladá ena
pokouí znovu zaèít. K Heleninu pøekvapení musí ale i její tchynì bojovat s velkými pøekákami. Její konkurent Manson se nezalekne ádné
podlosti. Aby mohl svoji konkurentku vydírat, unese Helenu.
Häkan Östlundh  POTÁPÌÈ. Letoní léto bylo na Gotlandu takøka tropické. Neobvykle vysoké teploty pøetrvávaly jetì témìø celé záøí. Ètyøiadvacetiletá Jenny Lundgrenová probdìla u mnoho nocí, ne vak kvùli
dusivému horku. Muèily ji vzpomínky z dìtství. Stále se opakující dìsivé sny ji nakonec donutily k dramatickému rozhodnutí. Udá svého
vlastního otce. Obviní ho z vrady.

O týden pozdìji se v zatopeném vápencovém lomu na severu Gotlandu
potápìjí dva chlapci. To, co pod vodou uvidí, je k smrti vydìsí. Nìkolik
metrù pod hladinou se vznáí tìlo
mrtvého potápìèe. Tyto dvì události
stojí na poèátku nervy drásající cesty do minulosti. Oiví vzpomínky
daleko hrùznìjí ne ty, které Jenny
na konci léta nedaly spát.
Jane Ashford  GWENDELINA.
Gwendelina se po tragické smrti
svých rodièù ocítá ve velmi tìké situaci. Po rodièích jí zùstaly jen dluhy, take bude muset brzy opustit
i svùj domov. Nemá ádné pøíbuzné
ani pøátele, není pøipravena na samostatný ivot. V okamiku nejvìtího zoufalství a beznadìje se objevý vysoký, elegantní, ponìkud arogantní mu, hrabì St. Audley, který se pøijel postarat o osiøelé dítì
a s pøekvapením zjistí, e se jedná
o osmnáctiletou dívku.
Pavel Jansa  MALÉR PANA MAHLERA. A. Honza Mahler si moc vyskakovat nemohl, dokud se nesblíil s Dominikou ebestovou. Kdy
se vloudil i do pøíznì jejího pøísného otce, bylo vechno jinak. Nejene se zasnoubil a byl pøijat do rodiny, ale získal i pozici v rodinné firmì.
Roman Cílek  SEN O IBENICI. Do
svìta zloèinu, trestu a tragicky osudových, nìkdy pøímo bizarních lidských vztahù, nás ve strhujícím dìji
zavádí netradiènì pojatá kniha zkueného tvùrce detektivek a literatury
faktu.
. Petrásková

Dìti slavily svùj svátek

Prostranství pøed kulturním domem oilo v nedìli
29. kvìtna dìtským smíchem. Spolek pøátel koly Chotoviny zde uspoøádal tradièní oslavu Mezinárodního dne
dìtí. Na vechny pøíchozí dìti èekalo 15 rùzných atrakcí,
které provìøily nejen jejich fyzickou zdatnost, ale té
procvièily jejich mozeèky. Za kartièky získané za splnìní
úkolù si dìti vybíraly drobné odmìny. Nejvìtí úspìch
mìla novinka letoní oslavy - barvení trièek. Rùznobarevné kytièky, jetìrky, motýlci a dalí vzory ozdobily
dívèí i chlapecká trièka. Komentovanou procházku Sluneèní soustavou a cestu za pùvodem ivota nabídlo
mobilní planetárium, které bylo hlavním lákadlem oslav.
Digitální sférické promítání si uili malí i velcí diváci.
Pohodovou atmosféru nedìlního odpoledne doladilo
sluneèné poèasí a výborná toèená zmrzlina. Spokojené
a rozzáøené dìtské tváøe potvrdily, e si dìti svùj den
stoprocentnì uily.

Podìkování Spolek pøátel koly touto cestou dìkuje vem dobrovolníkùm z øad maminek, tatínkù, babièek, dìdeèkù a pøátel za pomoc pøi organizaci a realizaci
oslavy dne dìtí. Dále dìkujeme vedení obce za technické
zabezpeèení akce. Jana Lorencová, pøedseda spolku
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LETONÍ SLAVNOSTI? PØIJEDE INNA PUHAJKOVÁ A SKUPINA

Obec Chotoviny letos slaví
významné jubileum, od první písemné zmínky uplynulo u 750
let! Proto budou i Chotovinské
slavnosti pestøejí a poprvé
také dvoudenní. Startuje se u
v pátek 12. srpna veèer v kulturním domì, hlavní program
pak probìhne v sobotu 13. srpna v areálu fotbalového høitì.
Letoní slavnosti zaènou
v pátek v 19 hodin, v kulturním
domì probìhne vernisá výstavy fotografií, které dokumentu-

jí historii obce, k vidìní budou
také obrazy místních výtvarníkù a výkresy dìtí základní koly.
Slavnostní atmosféru podpoøí
jetì hudební koncert ákù
a absolventù chotovinské koly. Chybìt nebude ani obèerstvení.
Hlavní program probìhne jako u tradiènì v sobotu v areálu
fotbalového høitì. Ve 13 hodin
se pøedstaví dechová kapela
BUDVARKA, která bude k tanci
a poslechu hrát s pøestávkami
a do 18 hodin.
Ve 14 hodin pøijde na øadu
oficiální slavnostní zahájení,
k divákùm promluví starosta
obce Mgr. Zdenìk Turek a poprvé se ukáe také moderátorka
letoních slavností  tváø TV
NOVA Inna Puhajková.
Pak u zaène pestrý program.

Na høiti sehrají pøátelský zápas
v malém fotbale týmy Chotovin
a partnerské obce Buchlovice.
Od 14.30 do 17.30 hodin se poøádnì zabaví dìti. U kostela na
nì bude èekat pohádková støelnice, divadlo a soutìe pøipravené Spolkem pøátel koly.
K tomu se pøedstaví i spolky.
Hasièi se pochlubí svojí technikou, myslivci mají pøipravené
vìdomostní soutìe pro dìti
a svùj koutek budou mít i chovatelé.
Dojde také na souboj místních spolkù v kuriózních disciplínách a poøadatelé pøichystali
i netradièní akci. Pokus o chotovinský rekord, který bude na
programu v 17:45 hodin. Hned

poté probìhne slosování vstupenek v oblíbené tombole!
V kulturním domì budou od
19.30 hodin hrát harmonikáøi
a cimbálová kapela z Buchlovic.
A pokud budete naladìni na ostøejí muziku, ve 20 hodin zaène
na høiti koncert skupiny KEKS
a po ní vystoupí jetì kapela La
Sklerosa.
D. Mendel st.

Svátek matek

V kvìtnu jsme jako kadý rok oslavili Svátek matek. en
se selo jetì o nìco více ne loni, a to nás tìí. Pánové
starosta Mgr. Zdenìk Turek a místostarosta Jan Jordák pøivítali eny pìknou kytièkou a pøáním. O hezký program se postarali uèitelé a dìti z naí M a Z a my jim moc dìkujeme.
Pøipraveno bylo i malé pohotìní a celé odpoledne a do veèera hrál
k tanci a poslechu Václav Plocha s kolegou Zdeòkem Kuklou, kteøí nás hezky
pobavili a písnièkou pøíjemnì naladili. Odpoledne rychle uteklo, ale nikomu
se nechtìlo domù. Tak jetì pár posledních písnièek jsme si zazpívali a neradi
se rozcházeli. Pøítí rok se tìíme nashledanou.
. Petrásková

KNIHOVNA UZAVØENA!

Z dùvodu revize knihovního fondu bude knihovna
od 20. 6. do 26. 6. pro veøejnost uzavøena.
Prosím, dopøejte revizní komisi klid na práci, neklepejte a nedomáhejte se vstupu a jenom zanechání knih k vrácení! Práce se jen tìko pøeruuje a zbyteènì bychom
prodluovali celý proces revize. Knihy nenechávejte ani v takách za
dveømi. Neruèíme za nì a pøípadnou ztrátu bychom chtìli uhradit od vás.
Dìkuji za pochopení a spolupráci. . Petrásková

Váené dámy a pánové, milí spoluobèané,
dovoluji si Vás jménem Obce Chotoviny pozvat na slavnostní koncert
Táborského chrámového sboru, který se uskuteèní v rámci oslav 750 let
od první písemné zmínky o Chotovinách. Koncert se uskuteèní v sobotu
2. èervence 2016 od 19 hodin ve farním kostele sv. Petra a Pavla.
Táborský chrámový sbor vystoupí pod vedením Heleny Bouèkové za hudebního doprovodu Ladislava otka. Na koncertì mimo jiné zazní sklady
Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händela nebo Zdeòka
Fibicha. Pevnì vìøím, e pøijmete nae pozvání a pøipomenete si toto
významné výroèí naí obce s námi. Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Poutní obøady v kostele sv. Petra a Pavla

Zaèátkem prázdnin se kadoroènì ve støedu obce objevují
nejrùznìjí pouové atrakce a dìti se mì u týden dopøedu ptají,
kdy to zaène. A proè zrovna je zde pou na zaèátku prázdnin
a v jiných obcích zase jindy? Ve souvisí se zasvìcením (názvem)
kostela. Kostel v Chotovinách je zasvìcen sv. Petrovi a Pavlovi
a proto se pou slaví nejblií nedìli po jejich svátku, který je 29. 6.
Letos pøipadá na nedìli 3. 7. a me v kostele sv. Petra a Pavla bude
pouze jediná a to v 8:15. Budete-li mít chu, pøijïte oslavit svátek
naeho kostela. Jste srdeènì zváni.
Za Øímskokatolickou farnost Chotoviny Veronika Nádvorníková
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DÙVOD
K ZABITÍ

Táborský soud ve dvacátých letech minulého století øeil pøípad,
který se svou neobvyklostí na dlouho stal pøedmìtem nejrùznìjích
úvah a to nejen pøedních odborníkù, ale i irí veøejnosti. Vichni se
ale shodovali v jednom: velmi tìce
nemocného Josefa Heinzla mohli
usmrtit pouze dva lidé  a to i nezávisle na sobì. Kámen úrazu byl
v tom, e ani jednomu z nich se nepodaøilo vùbec nic dokázat a hlavnì
 chybìl sebemení dùvod k provedení tak hrozného trestného èinu.
Josef Heinzl byl od mládí  jak
se tehdy øíkalo  chabrus na plíce.
Èasto postonával a snad se pro tento neduh ani neenil. Po èase ale
pøece jenom nael tu pravou, jak se
domníval, a brzy byla svatba. Co ale
èert nechtìl, za pár mìsícù vypukla
první svìtová válka a milému Josefovi se dostalo té cti, e mohl bojovat za císaøe pána. Shodou náhod
ale byl mezi tìmi astlivci, kteøí pøeili válku bez úhony, a mohl se vrátit
ke své milované Rùence.
Dalo by se tedy øíci, e ho potkalo tìstí, ale po pravdì øeèeno, do
Josefa Heinzla nic nebylo. Opìt zaèal postonávat, ale tentokrát se u nìj
navíc objevily pohybové potíe.
Chodil vrávoravì a tím i nejisté
a nejhorí bylo, e jeho stav se rychle
zhoroval. Kdy dokonce zaèal poklesávat v kolenou, nezbylo, ne aby
vyhledal lékaøe a ten Josefa po krátké prohlídce rovnou poslal do nemocnice. Tam ho dùkladnì vyetøili
a za pár dní vzkázali jeho enì, aby
si manela vzala domù, protoe
s jeho chorobou nic nesvedou. Zjistili toti, e její mu trpí úbytìmi míchy. Pro Rùenu to byla straná rána.
Bohuel, ne poslední.
Jak u to tak v ivotì bývá, uplynulo jen pár dní, co byl Josef z ne-
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mocnice doma, a u se nìkteøí dobráci postarali, aby se jeho enì doneslo, e pøiblinì u dvou tøetin
muù postiených touto zákeønou
chorobou tkví její prapùvod v utajované a tudí i patnì léèené pohlavní chorobì.
Rùena byla otøesena a Josef brzy
zjistil, e doma zhoustlo obzduí.
Protoe si ale byl vìdom, e jeho
zdravotní stav se valem zhoruje,
nebral si to pøíli k srdci. U se nemohl sám vùbec hnout a celé dny
trávil na lùku. A pak pøilo jaro.
Tehdy si Heinzl nechal pøivolat
svého nejlepího kamaráda Karla
Hálu a poprosil ho, aby jeho enì
pomohl pøi nutných jarních pracích.
Hála ochotnì slíbil a daný slib èestnì splnil. Josefovi ale bylo èím dál,
tím hùø a lékaø na naléhavé otázky
jeho eny odpovídal pouze pokrèením ramen.
Netrvalo dlouho a teskné tóny
umíráèku zvìstovaly ivým, e èlovìk Josef Heinzl se rozehnal s tímto slzavým údolím. Pøivolanému lékaøi, který mìl provést ohledání mrtvoly, ale byl podivný tak náhlý konec
choroby, která se nezøídka vleèe pìt
a deset let, a proto naøídil pitvu.
Její výsledek byl ohromující. V tìle
mrtvého Josefa Heinzla bylo nalezeno tak velké mnoství arzénu, e by
staèilo usmrtit sto lidí!
Taková skuteènost zmìnila situaci, bylo zahájeno vyetøování a na
Rùenu a Hálu byla uvalena vazba.
Oba vak kategoricky popøeli, e by
s náhlým úmrtím Josefa Heinzla mìlicokoli spoleèného. Rùena sice
vypovìdìla, e manel na ní v poslední dobì nebyl právì pøíli laskavý, co prý ale pøièítala na vrub jeho
zákeøné choroby a rezolutnì popøela, e by nìjakým zpùsobem usilovala o jeho ivot, protoe  jak prohlásila  manela stále mìla ráda.
Také Hála dùraznì popøel, e by mìl
starému kamarádovi ublíit. Výpomoc v jeho hospodáøství prý povaoval za samozøejmost, protoe He-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jiøí Novotný, Chotoviny
Jan Bouka, Chotoviny
65 let Pavel Krejèí, Èervené Záhoøí
70 let Ing. Vladimír Zeman, Chotoviny
75 let Ing. Jaroslava Janù, Èervené Záhoøí
Marie Neudörflová, Chotoviny
80 let Ladislav Neudörfl, Chotoviny
Marie Filipová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

6

inzl mu kdysi také pomohl v nouzi.
Pøitom mezi Rùenou a Hálou nepøicházel v úvahu ani stín dùvìrných
vztahù. Hála byl astnì enatý
a Rùena mìla úplnì jiné starosti.
etøením bylo zjitìno, e Heinzl kromì tìchto dvou lidí nepøiel s
nikým jiným do styku. Jen dva dny
pøed jeho smrtí se na nìj pøiel podívat jeho soused Mare, ale Rùena byla po celou dobu jeho návtìvy
pøítomna u Josefova lùka. Vyetøovatelùm se vak zdálo trochu podivné, e Maree poádala, aby manelovi domluvil a pro vechny pøípady
se nechal zaopatøit knìzem. Heinzla
to prý evidentnì pøekvapilo, ale nakonec souhlasil. Mare pak vzkaz
vyøídil a duchovní k nemocnému
skuteènì pøiel.

Heinzl byl v posledních dnech
ivota naprosto bezmocný. Leel
nehybnì na posteli a bylo naprosto
vylouèeno, e by si smrtící dávku
arzenu mohl vzít sám. A tak byli
obalováni Rùena i Hála, protoe
byli jediní, kdo byl s nemocným
v poslední dobì v osobním styku.
Soud je ale zprostil aloby, protoe
proti nim neexistoval sebemení
dùkaz a hlavnì chybìl motiv k spáchání tal odporného èinu.
A tak skoro po sto letech stále
zùstává nevyøèena jediná otázka: zda
monost podání smrtelné dávky arzenu  a u kteroukoliv z tìchto osob
 nebylo èistým skutkem milosrdenství, ne zloèinným aktem, s cílem
odstranit nepohodlného èlovìka. Ale
to u na vìky zùstane tajemstvím.
Jaroslav Wimmer

Váení a milí rodièe, áci, uèitelé a pøátelé bezpeèné
dopravy, srdeènì Vás zveme na
malou kolní slavnost pøi pøíleitosti realizace opatøení Bezpeèných cest do koly a naplòování dopravní studie Chotoviny. Tìíme se na Vás v úterý
28. èervna v 15:30 u kolní
kolárny. Z a M Chotoviny a Dejte pøednost dìtem.

Noví obèánci
Veronika Lapeová
Èervené Záhoøí

Antonín Krejèí
Chotoviny
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V Táboøe budou skákat Juka, Hrubá i Kudlièka

U jen sedmnáct dní zbývá
do startu republikového ampionátu muù a en v Táboøe.
Svou úèast potvrdily dalí hvìzdy èeské atletiky a v technických disciplínách nebude nouze o atraktivní podívanou.
Souboj olympijských limitáøù
V dálce muù se mohou diváci tìit na støíbrného mue
z loòského halového mistrovství Evropy a finalistu svìtového ampionátu v Pekingu Radka Juku. Na mistrovství republiky se moc tìím. Vdy rád
závodím pøed domácím publikem. Budu se snait o co nejlepí výsledek. V Táboøe jsem
mockrát nezávodil, ale líbí se mi,
e je sektor hned u hlavní tribuny, tedy blízko divákù, co mi
vdy vyhovuje a vìøím, e budou fanouci vechny atlety
bouølivì povzbuzovat. Dálkaø-

ský závod budou mít jako na
dlani. Myslím, e by si mìli diváci najít cestu na stadion, protoe se mnoho atletù bude pokouet o limity na mistrovství
Evropy a olympijské hry, take
ze sebe vydají maximum a vìøím, e padne mnoho skvìlých
výkonù, zve na domácí atletický vrchol. Juka se utká o medaile napøíklad i s dvojicí naich
elitních vícebojaøù, kteøí dokázali v Götzisu splnit limit na olympijské hry, tedy Adamem Sebastianem Helceletem a Jiøím Sýkorou. Jen v dálkaøském sektoru budou mít pøíznivci atletiky
monost vidìt hned tøi limitáøe
pro Rio, co je známka opravdové kvality.
Tradièní tyèkaøský duel
Kadoroènì se perou o titul
mistra republiky ve skoku o tyèi
Jan Kudlièka a Michal Balner

tafetový pohár 2016 v Èáslavi
Poslední kvìtnový den vyvrcholila pou kolního chotovinského drustva tøetím roèníkem tafetového poháru. V tento den se
konalo v Èáslavi republikové finále za úèasti jak patronky soutìe
mistrynì svìta Lídy Formanové, tak i její veleúspìné trenérky
Jarmily Kratochvílové.
Nae drustvo (Anna Borová, Bára Borová, arlota Pìknicová,
Krytof Pìknic, David Merxbauer, Hana Volfová, Petr Mare, Luká
Karas, Tomá Knotek, Ondøej Mráèek, Adéla Mísaøová, Lucie Pecková, Michaela Pleáková, Karolína Cápková, Tobiá Filip, Tomá
Passler, Matìj Krätzer) ji v okresním kole pøedvedlo obrovské
zlepení proti loòskému roku a zaslouenì v nìm zvítìzilo. Ve
svém vítìzném taení pokraèovalo i pøi krajském kole v Táboøe,
kde pøed oèima Lídy Formanové nejen zvítìzilo, ale hlavnì si vybojovalo postup na republikové finále.

a vdy se jedná o strhující pøedstavení. Oba borci jsou finalisty
z loòského mistrovství svìta.
Jan Kudlièka bude útoèit ji na
své osmé zlato z mistrovství republiky. Èeský rekordman Michal Balner vak svou kùi nedá
zadarmo. Vìøím, e nás pøijde
podpoøit hodnì divákù, protoe MÈR v Táboøe bude bezesporu plné kvalitních výkonù a hodnì napoví pøed blíícím se mistrovsvím Evropy. Tábor je jedním z mých nejoblíbenìjích
èeských stadionù. V minulosti
se mi tam pokadé daøilo a doufám, e na stejné vlnì budu pokraèovat i letos. Sektor mi sedí,
protoe se tam pøíli netoèí vítr.
Chtìl bych minimálnì posunout
rekord mistrovství, který drím
právì z Tábora. Doufám v co
nejlepí podmínky, podpoøené
skvìlými diváky, øekl.

Hrubá ji v plné síle
Výkaøka Michaela Hrubá
pøedvádìla výborné výkony
v prùbìhu letoní halové sezóny. Na jarním soustøedìní si
vak poranila kotník a start do
léta musela odloit. Poprvé by
se mìla pøedstavit na mítinku
Praga Academica a nebude chybìt ani v Táboøe, kde si chce vyskákat svùj první mistrovský titul mezi enami. Myslím si, e
se mùu pohybovat kolem výek, které jsem skákala v halové
sezónì, co by mìlo staèit na
vítìzství, ale nebudu v sektoru
sama. Nejvìtí soupeøkou bude
Oldøika Mareová a uvidíme, co
pøedvede Lada Pejchalová. Po
zdravotní stránce jsem ji v poøádku a na tréninku se cítím
dobøe, take se do Tábora moc
tìím, uvedla ji jistá olympionièka.
D. Bor

V konkurenci nejlepích 16 drustev si nai áci pod vedením
paní uèitelky Miloschewitschové vedli velice dobøe a po stateèném výkonu se umístili na skvìlém 10. místì. A i na republikovém
finále se pokraèovalo ve zlepení celkového èasu tafety a na
8:45. Vítìzství si ve tøetím roèníku vybojovalo drustvo ze Z Porubská z Ostravy, støíbrný pohár si odvezlo drustvo Z 28. øíjna
Pøíbram a bronzový pak loòský vítìz Z Slovácká Bøeclav. Letoního roèníku se zúèastnilo témìø 500 základních kol a o to více je
potøeba si výsledku naich kolních reprezentantù váit.
Podìkování za pøípravu dìtí a výbornou reprezentaci patøí jak
uèitelùm Z Chotoviny, tak i trenérovi atletického krouku Jiøímu
Smetanovi. Zvlátní podìkování patøí i firmì FIMAX (Milo Fiip) za
sponzorský dar na poøízení dresù pro závodníky a rodièùm, kteøí
se podíleli na zajitìní dopravy a svoji osobní úèastí a fandìním
pomohli naim dìtem k úasným výkonùm.
E. Borová

Nai reprezentanti s Lídou Formanovou a krtkem :-)
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Cíl? Hlavnì rozhýbat dìti. To se nám snad povedlo!
Neradi myslíme na první jarní zápas v Borotínì. Zbyteènì jsme tam
prohráli a kluci nepodali dobrý výkon. Z tìch horích to byl také ná
poslední zápas, v Sobìslavi. Skoro
celý tým reprezentoval své koly na
olympiádách a kluci u pak na fotbal
nemìli dost sil. Jetì k tomu bylo
hrozné horko a hrálo se na umìlé
trávì. Nakonec jsme ale ukázali sílu
a vyhráli 6:4, vichni jsme ale mìli
po zápase dost. Naopak ty nejlepí
zápasy jsme odehráli s Jistebnicí,
kterou jsme porazili 14:0, a výhra
nad nadupaným Táborskem C 7:1
byla také skvìlá.
l Jaké jsou tréninky?
Trénujeme 2x týdnì a úèast na høiti je výborná. Na jaøe jsme se zamìøili hlavnì na fyzickou sílu. Hodnì

jsme posílili a v zápasech to bylo
vidìt.
l Máte v týmu nìjakého nejlepího hráèe, oporu?
V týmu nikdo nevyènívá. Kadý
hráè plní svou roli na høiti, nae
hra je pøedevím týmová a vichni
hrají stejnì dobøe. V naem týmu
nejsou lepí ani horí hráèi, pár jich
sice potenciál má, ale to ukáe a
èas.
l Jak vidíte dalí roèník?
Oba chceme u týmu zùstat a spoleènì s hráèi navázat na úspìch
z letoní sezony.
Poslední zápas odehraje tým mladí pøípravky v sobotu 11.6. na stadionu v Chotovinách s Draicemi/Øepèí-Opaøany. Hraje se od 13:00, pøijïte
fandit!

Dorostenci jedou na jaøe ve velkém stylu!

Tak trochu kuriózní byl zápas zatím poslední, ve kterém dorost hostil Kunak/Studenou. Hosté pøijeli
pouze v osmi lidech, co bylo pro
dorostence lehkým úkolem. Skóre
neustále narùstalo, paradoxnì brzo
se zranil hráè David Èech, a tak i Chotoviny zápas hrály v oslabení. V poloèase hosté nahlásili zranìní brankáøe a zápas byl pøedèasnì ukonèen.
Chotoviny  Kunak 10:0
(v poloèase ukonèeno)
Dorost èekají jetì dva zápasy proti Nové Bystøici a souboj s druhou Bechyní, ve kterém mùe potvrdit své vítìzství v krajské I. A tøídì.

Nástup v poøadí estého mìsíce
roku nám naznaèuje, e se blíí konec vech fotbalových soutìí. Do
posledního kola míøí i tým mladí
pøípravky. Klukùm i ètyøem holkám
ve vìku 6-9 let se v sezonì pod vedením dvou trenérù Jiøího Pìknice
a Frantika Chalupského zatím velice daøí. Okupují pøední pøíèky své
soutìe, co je veliký úspìch. Støelecké listiny jsou také plné hráèù
Chotovin  Chalupský, Karas, Filip,
Pìknic, Krätzer, Vylít nebo Kolací.
Jistebnice, Sokol Sezimovo Ústí,
Chýnov, Mladá Voice, Meteor Tábor nebo tøeba Táborsko C, to
vechno jsou konkurenti nalapaného kádru Chotovin, se kterými si
dokázal poradit.
Více nám odhalili oba trenéøi.

Po zimní pauze se spojený tým
Chotovin a Táborska B nacházel na
druhém místì za svým velkým konkurentem - Bechyní. Právì ta ale díky
trestùm i dalím okolnostem zaèala
na jaøe ztrácet, na co dorostenci
odpovídají pøesvìdèivými výsledky,
které je dostaly na první místo tabulky I. A tøídy. O úspìích dorostencù mluví i statistiky - skóre 137:15
s 59 body po 22 zápasech, to je bilance!
Prvním jarním soupeøem se dorostencùm stala Planá nad Lunicí,
která na podzim z Chotovin odjídìla s rekordním výpraskem - 32:0.
Tento rekordní pøídìl se znovu neopakoval, soupeø z posledních pøíèek
soutìe mìl po zimní pauze chu
a úpornì bránil. Mnoho ancí spálili sami Chotovintí, skóre mohlo být
daleko vyí. O góly se postarali
Mendel, Turek, Kollárik a také brankáø Novák, který skóroval z penalty.
Planá n./Lu.  Chotoviny 0:4 (0:1)
Dorost pak nezaváhal ani proti Sepekovu, který ji mnohokrát dokázal, e umí odehrát velmi dobré zá-

l Jak hodnotíte vá tým v sezonì?
Rozhodnì jsme spokojení. Máme
za sebou 16 zápasù, jeden nás jetì
èeká. Nae hra byla pøesvìdèivá, skoro ve vech utkáních jsme zvítìzili
minimálnì o 2 branky. Kdy pùjde
vechno dobøe a my vyhrajeme poslední zápas doma s Draicemi,
máme velkou anci celou soutì vyhrát. Ale i kdyby to nevylo, v první
trojce budeme urèitì.
l Jaký cíl jste si pøed sezonou stanovili, byl splnìn?
Do soutìe jsme ani s ádným
cílem neli. Hlavní bylo rozhýbat dìti
a to se nám snad povedlo. V kádru
máme 14 dìtí, to je super.
l Na které zápasy nejèastìji vzpomínáte?

pasy. Skóre se nakonec zastavilo na
stejné ciføe, jako tomu bylo v Plané.
Chotoviny  Sepekov 4:0 (3:0)
Svoji formu pøesvìdèivì dorostenci potvrdili v souboji s Daèicemi, ve
kterém se mimo jiné vyznamenal
brankáø Luká Carva, který pro tentokrát dostal dùvìru v útoku a odvdìèil se hattrickem.
Chotoviny  Daèice 8:0 (5:0)
U tradièní derby s Mladou Voicí, která na jaøe pøedvádí také dobré
výkony, to byl lágr 18. kola. Chotoviny znovu pøedvedly skvìlý fotbal
s velkým nasazením a bojovností,
kterou vak oplýval i soupeø. Z velkého souboje vzely Chotoviny znovu vítìznì, èím se upevnily na pozici lídra soutìe.
Ml. Voice  Chotoviny 1:3 (1:1)
Zaèátek dalího zápasu, ve kterém
se dorostenci postavili Sobìslavi,
nevyel úplnì podle pøedstav, avak
po pøestávce se tým vrátil do svých
starých kolejí a dokázal si klidnì a po
zásluze dojít pro pøesvìdèivé vítìzství.
Chotoviny  Sobìslav 6:0 (1:0)

Svou roli favorita utkání dorostenci
potvrdili i v zápase proti Sokolu Sez.
Ústí. Zde se výhra vak nerodila úplnì jednodue. Dorostenci sice brzo
vedli, dostali ale vyrovnávací gól,
který je vak dokázal nakopnout
k dalímu skvìlému výkonu. Bez vìtích potíí si tak doli pro dalí vysoké vítìzství.
Sokol S. Ú.  Chotoviny 1:6 (1:4)
Skvìlou formu Chotovin dokazuje
i fakt, e a ve 21. kole na domácím
høiti inkasovali dorostenci poprvé.
Bylo to proti dobøe rozjeté Nové
Vèelnici, která na jaøe patøí k nejlepím týmùm. Zápas se vyvíjel pro
Chotovinské dobøe, dokázali vést u
2:0, soupeø se ale odhodlal a díky
chybì dokázal vyrovnat. Chotoviny
i pøesto znovu vyhrály a upevnily si
první pozici v tabulce.
Chotoviny  N. Vèelnice 5:2 (2:1)
Dalí zápas a znovu derby, tentokrát proti Meteoru Tábor. Zápas, ve
kterém se dorostenci zapotili více,
ne tomu ve vìtinì zápasù na jaøe
bylo zvykem. Díky zkuenostem dorost dokázal jediným gólem Jana
Turka ve 2. poloèase rozhodnout
o tìsném vítìzství.
Met. Tábor  Chotoviny 0:1 (0:0)

AKTUÁLNÍ TABULKA
I. A tøídy DOROSTU

1. Chotoviny
2. Bechynì
3. Ml. Voice
4. N. Vèelnice
5. Met.Tábor
6. So. S.Ústí
7. N. Bystøice
8. Chýnov
9. Kunak/Studená
10. Sepekov
11. Sobìslav
12. Daèice
13. Planá/L.

137:15
96:32
88:42
105:47
58:33
41:61
49:50
52:68
43:92
51:50
50:122
35:69
28:152

59
50
49
40
36
31
28
28
28
26
22
20
6

Rozlosování  konec sezony
Okresní pøebor muù

21. kolo 12. 6. NE Lom/Vìtrovy  Chotoviny

ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C

17:00

25. kolo 11. 6. SO Chotoviny/Táborsko B  Bechynì
10:00
26. kolo 19. 6. NE N. Bystøice  Chotoviny/Táborsko B 10:00

Okresní pøebor ákù

17. kolo 12. 6. NE Bechynì  Chotoviny

10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

