4/2018

LISTY CHOTOVINSKA

Roèník XXVI.

Èíslo 4

duben 2018

1

ZDARMA

Nejvìtí akce
roku 2018
schválena
Zastupitelstvo obce na svém
18. zasedání dne 1. bøezna 2018
rozhodlo o realizaci akce Pøestavba dvou tøíd M Chotoviny. Jde o rekonstrukci dvou
nejstarích tøíd, které byly uvedeny do provozu 2. ledna 1978.
Dùvodem rekonstrukce je zastaralost tìchto prostor a odstranìní skryté azbestové zátìe.
Práce provede firma FIMAX s.r.o.
pana Miloe Filipa, která nabídla ve výbìrovém øízení nejnií

Z obsahu
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Nìco z historie
kolní slavnost
v mysliveckém
duchu
Pozvánka
do kina
Fotbalové áèko
zahájilo remízou
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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

cenu ve výi 5 927 951,32 Kè
vèetnì DPH.
Rekonstrukce obsahuje kompletní výmìnu pøíèek v 1. nadzemním podlaí, výmìnu stropu vèetnì tepelné izolace, výmìnu podlahových vrstev, rozvodù vody, kanalizace, ústøedního vytápìní, elektroinstalace,
obkladù a vech zaøizovacích
pøedmìtù. Bude èasovì velmi
napjatá.
Zahájena bude v sobotu
30. èervna a ukonèena by mìla
být 31. srpna 2018.

Provoz kolky bude z dùvodu
stìhování ukonèen ji 27. èervna
2018.
Ve ètvrtek 28. 6. a v pátek 29. 6.
bude zajitìn pouze omezený provoz v jedné tøídì M (v budovì kulturního domu). Rodièe budou na
tuto skuteènost upozornìni vedením koly a poádáni, aby si zajistili na tyto dny hlídání. Dìkujeme
pøedem za pochopení.
Prázdninový provoz mateøské
koly stanoví vedení koly dle zájmu rodièù. Mgr. Zdenìk Turek,
starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení z 18. zasedání konaného dne 1. bøezna 2018
od 19.04 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná, p. Pecháè,
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Mgr. Mendel, p. Moos.
Návrh usnesení: p. Dr. Nìmec, p. Pecháè.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Honza, p. Ing. Novotná.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 17. z.o.
2. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
3. Rekonstrukce dvou tøíd M.
4. Rozpoètové opatøení è. 4.
5. Pota Partner.
6. Dar od Jihoèeského kraje.
7. Pozemky.
8. Finanèní pøíspìvek a dar.
9. Prùmyslová zóna, dalí investor.
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 11, 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
ze 17. 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, zda jsou plnìna usnesení, provedl pan starosta, konstatoval, e úkoly byly
splnìny.
2. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce  jedná se o opatøení è. 1,2,3/2018.
Zastupitelé k nim nemìli ádné pøipomínky
Usnesení è. 241/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 1,2,3/2018 schválená
radou obce.

Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rekonstrukce dvou tøíd M  obec pøipravuje rekonstrukci dvou pùvodních nejstarích tøíd mateøské koly. Hlavním dùvodem
této rekonstrukce je odstranìní skryté azbestové zátìe v podhledové konstrukci.
Na akci je zpracovaná projektová dokumentace, je vydané stavební povolení a je provedeno výbìrové øízení na dodavatele. Dodavatelem bude stavební firma FIMAX,
s.r.o., Chotoviny, která výbìrové øízení vyhrála s cenou ve výi 5.927.951,32 Kè vèetnì DPH.
Rekonstrukce bude èasovì velmi nároèná
a zatím je plánována od 30. 6. 2018 do 31. 8.
2018 a bude financována z rozpoètu obce.
Usnesení è. 242/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr provést v roce 2018 z rozpoètu obce Chotoviny stavbu Rekonstrukce dvou tøíd M
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 4/

HLINÍK (1. èást)  Snadno a zároveò tìko recyklovatelný odpad
Od zaèátku roku 2015 jsou
mìsta a obce povinny umonit obyvatelùm separované
tøídìní kovù. Tedy i hlíníku.
Jak se s tímto pøíkazem obce
a mìsta vypoøádají, záleí zatím jen a jen na nich. To vak
nic nemìní na situaci, e drobný tenkostìnný hliník není
v ÈR moné zpracovávat.
Cimrman mìl svérázný smysl pro humor, kdy pøedpovídal,
e budoucnost patøí aluminiu.
Tenhle prevít se vyrábí dost ne-

èistì z bauxitu. Bauxit se prý
jmenuje podle vesnice Les Baux
de Provence, kde se zaèal prvnì
tìit. Pøi zpracování 4 tun tohoto bauxitu vzniknou a 3 tuny
odpadu. Èásteènì i toxického.
Stejnì tak jeho recyklace je naprosto tzv. neekologická. A i tak
je dnes hliník obsaen, mimo
jiné, i ve spoustì obalù, které
konèí svou tristní pou na skládkách a ve spalovnách. Jisté teorie tvrdí, e hliník je tøetím nejèastìji se vyskytujícím prvkem

na zemském povrchu. Nicménì
prùmyslovì se vyrábí a od roku
1859 z výe zmínìného bauxitu, jeho zásoby se odhadují na
50 bilionù tun. Ménì se u ví, e
pøi výrobì hliníku vzniká velké
mnoství nerozpustného zbytku, kterému se øíká èervený
(nebo hnìdý) kal. Odhaduje se,
e kadoroènì na celém svìtì vznikne pøi výrobì hliníku
70 000 000 tun kalù. Øeèeno
jetì jinak, na jednu tunu vyrobeného hliníku pøipadají dvì

tuny odpadu. Velmi problematického odpadu. Ten se ukládal
buï na skládky nebezpeèného
odpadu, pálí se, nebo na dno
oceánù. Tento odpad, tedy kal,
má vysokou hodnotu pH, silnou
alkalitu, zvýený obsah radioaktivních látek a obsahuje oxidy
rùzných kovù.
Kadý z nás vyprodukuje
roènì a jeden kilogram tzv.
drobných hliníkových obalù.
Z chemického pohledu vyniká hliník odolností proti korozi.
Je kujný s dobrou pevností
v tahu. Proslavený je svou povìstnou elektrickou vodivostí,
která mu zaruèila doèasnou kariéru v kabelovém prùmyslu, ne
ho nahradila mìï.
Hliník je obviòován, e je
(moná) pøíèinou nìkterých závaných chorob. Jedná se napøíklad o zánìty kloubù, nádorová onemocnìní i to, e by mohl
být jednou z pøíèin Alzheimerovy choroby. Doposud vak tyto
trestné èiny hliníku nikdo naplno neprokázal.
Ponecháme-li stranou hliník
prùmyslový  tedy hliník napø.
z kapotáí letadel, stavebních
prvkù nebo hliník obsaený v elektroodpadu, zbyde nám hliník
pouitý pøi výrobì takzvaných
pøedmìtù denní potøeby, nebo
z obalového prùmyslu. Øíkáme
mu hliník tlustostìnný a tenkostìnný. Zásadní je tlouka hliníkové fólie / plechu.

H. Heømánková
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❖ Od 10. bøezna 2018 byl z dùvodu malého vytíení zruen autobus, který odjídìl z Tábora do Jeníèkovy Lhoty v 16.30 hodin

❖ Na konci mìsíce bøezna byly v Chotovinách a z Jeníèkovy Lhoty se pak vracel do Tábora v 16.45 hodin. Novì

(u kostela, smìrem ke høbitovu, v ulici Lipová zavedený autobus v 6.43 z Jeníèkovy Lhoty do Tábora byl zachoa U Lomu) pokáceny stromy, které byly vyhod- ván.
noceny odborníkem na tuto problematiku ing. Fu- ❖ Výbìrové øízení na opravu místních komunikací v Beranovì Lhokou jako stromy nebezpeèné nebo neperspektiv- tì, Jeníèkovì Lhotì,v Chotovinách U Lomu a v èásti ulice Lipová
ní. Výsadba nových stromù probìhne v dubnu. vyhrála firma STRABAG a.s. Práce budou provedeny nejpozdìji do
30. 6. 2018.
❖ Rada obce rozhodla o tom, e výmìnu støení krytiny na kulturním
zaøízení v Moravèi provede firma Pavel Novák. Práce v hodnotì
92 197,44 Kè bez DPH budou provedeny nejpozdìji do 30. 6. 2018.
❖ Rada obce rozhodla o tom, e stavební úpravy hasièské zbrojnice
v Sedleèku provede firma Tomá Patoèka. Cena prací 599 357, Kè
bez DPH. Práce budou zahájeny po získání stavebního povolení.

❖ Od konce bøezna je moné na stanovitì tøídìného odpadu
u vlakového nádraí v Chotovinách odkládat textil.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

Èeské dráhy informují.
Výluky na trati
Tábor  Èeské Budìjovice.

V dubnu 2018 probìhne
výluka eleznièní pøepravy
na trati èíslo 220 Tábor  Èeské Budìjovice.
Z tohoto dùvodu budou vechny dotèené vlakové spoje
nahrazeny autobusovou pøepravou.
Více informací na: www.cd/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Jihoèeská krajská jízdenka JIKORD plus.

JIKORD plus je rodinná jízdenka, která stojí 250 Kè
a mohou na ni jet a dva dospìlí a tøi dìti do 15 let po
celém Jihoèeském kraji hromadnými dopravními prostøedky (linkové autobusy, vlaky, MHD), které jsou v závazku
veøejné sluby.
Kromì jízdného jízdenka poskytuje slevy na vstupném
do vybraných kulturních zaøízení.
Vekeré informace najdete na webových stránkách:
www.jihoceskajizdenka.cz.
Obec Chotoviny zve
vechny eny seniorky
i jejich partnery na oslavu
Svátku matek, která se koná
dne 15. 5. 2018 od 14 hodin
v sále kulturního domu v Chotovinách.
Vystoupí dìti z M a Z Chotoviny,
k tanci i poslechu zahraje na harmoniku
pan Josef Hrstka s doprovodem.
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/dokonèení ze str. 2/
Rozpoètové opatøení è. 4/2018  tímto
rozpoètovým opatøením byly mimo jiné finance, které byly pùvodnì zaúètovány jako
doplatek dotace na pøestavbu kuelny, pouity na rekonstrukci M a navýeny na
6 mil. Kè.
Usnesení è. 243/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové
opatøení è. 4/2018, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pota Partner  zástupce Èeské poty
oslovil obec, aby v rámci programu Pota
Partner jako tøetí osoba provozovala potu
v Chotovinách.
Pota Partner je pota provozovaná tøetí
osobou pøi zachování standardních potovních slueb v obci, pøi stejném èi jetì
vyím komfortu pro obèany s øadou výhod pro provozovatele poty. Chod poty
zajiuje provozovatel ve své provozovnì
a na vlastní náklady a Èeská pota za sluby provozovateli platí provizi. Pøevod by mìl
být realizován k 1.9.2018.Takto je provozování poty tøetí osobou prezentováno
Èeskou potou.
Rada obce celou záleitost projednala
a navrhuje zastupitelùm nesouhlasit s návrhem Èeské poty, protoe je pro obec nepøijatelný.
Usnesení è. 244/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce neschvaluje, aby se
obec Chotoviny stala provozovatelem Poty Partner (poboèky Èeské poty v Chotovinách).
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Dar od Jihoèeského kraje  obec za
úèasti dotace ze státního rozpoètu postavila podél komunikací Táborská a Rudé
armády v centru obce chodníky i na pozemku parc.è. 369/1, k.ú. Chotoviny, který
je ve vlastnictví Jihoèeského kraje (pøíslunost s hospodaøením má Správa a údrba
silnic Jihoèeského kraje). Pro závìreèné vyhodnocení akce se Státním fondem dopravní infrastruktury, který poskytl na stavbu
dotaci, je nutné pozemky pod novými chodníky vlastnit.
Obec Chotoviny nechala vypracovat geometrický plán è. 763-998/2016, kterým byly
z pozemku parc.è. 369/1oddìleny pozemky zastavìné chodníky o celkové výmìøe
746 m2. S Jihoèeským krajem je na tyto pozemky sepsána Smlouva o budoucí darovací smlouvì.
Usnesení è. 245/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a schválilo dar pozemkù zastavìných chodníky v k.ú. Chotoviny dle GP è. 763-998/
2016 novì oznaèených:
â 369/3 o výmìøe 23 m2
â 369/4 o výmìøe
7 m2
â 369/5 o výmìøe 531 m2
â 369/6 o výmìøe 141 m2
â 369/7 o výmìøe 18 m2
â 369/8 o výmìøe 26 m2
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od Jihoèeského kraje  s pøísluností hospodaøit Správì a údrbì silnic Jihoèeského
kraje do vlastnictví obce Chotoviny.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky.
 zámìr prodeje èásti pozemku parc.è
358/1 v k.ú. Chotoviny  usnesením è. 152/
2016/Z11 z 22. záøí 2016 byl na ádost
manelù M. a J. J., vlastníkù rodinného
domu èp. 30 na st. 37/1 a zahrady parc.
è. 55/1 v k.ú. Chotoviny, schválen zámìr prodeje pøiplocené èásti sousedního obecního pozemku p. è. 55/10 za cenu 100, Kè/m2.
Po vypracování geometrickéhoplánu bylo
zjitìno, e je jetì pøiplocena èást obecního pozemku parc.è. 358/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o ploe 1 m2.
Usnesení è. 246/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje èásti pøiploceného pozemku parc. è.
358/1 v k.ú. Chotoviny za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje pozemku p.p.è. 74/3
a èásti pozemku p.p.è. 479/1 v k.ú. Èervené Záhoøí o prodej pozemkù ádá pan
M. P. jako spoluvlastník rodinného domu
èp. 9 a pøilehlých pozemkù, dále pozemku
parc.è. 74/2 vodní plocha, zamokøená plocha. Pan P. chce vodní plochu oplotit.
Protoe pøes poadovanou èást pozemku
parc. è. 479/1 (ul. Dolní) je stávající pøístup
na pozemky parc. è. 479/3, 70/3 a 70/2 ve
vlastnictví jiné fyzické osoby a prodejem
jenom vodní plochy parc. è. 74/3 by byl tento pøístup neúmìrnì zúen,je navreno nezveøejnit zámìr prodeje èásti parc. è. 479/1,
ani vodní plochy parc. è. 74/3.
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ní cenu ve výi 68.350, Kè.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Finanèní pøíspìvek a dar  zastupitelùm byl pøedloen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu obce Chotoviny pro
TJ Sokol Chotoviny, z.s. na podporu spolku
ve výi 265 tis. Kè (oddíl kuelek  70 tis. Kè,
oddíl kopané 190 tis. Kè, sport pro vechny  5 tis. Kè).
Dále zastupitelé obdreli návrh Darovací
smlouvy o poskytnutí daru Diakonii ÈCE 
Støedisku Rolnièka ve výi 54 tis. Kè na spolufinancování sociálních slueb pro klienty
z naí obce.
Usnesení è. 249/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace TJ Sokol Chotoviny,
z.s. ve výi 265 000, Kè.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 250/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje vodní plochy par.è. 74/3 a èásti ostatní plochy parc.è. 479/1 mezi èp. 9 a touto
vodní plochou , ve v k.ú. Èervené Záhoøí.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 odkup pozemku p.p.è. 248/3 v k.ú.
Brouèkova Lhota  pozemek o výmìøe 607 m2
je ve vlastnictví Èeské republiky (pøíslunost s hospodaøením má Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových), je
souèástí høitì na Polánce.
Obec Chotoviny má pozemek v pronájmu,
ale pro dalí udrení stávajícího vyuívání
jako sportovitì je nezbytné tento pozemek
získat do vlastnictví.
Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových nabízí tento pozemek obci Chotoviny k odkoupení za cenu 68.350, Kè,
tj. cca 112,60 Kè/m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací
smlouvu o poskytnutí daru Diakonii ÈCE
 støedisku Rolnièka Sobìslav, ve výi
54 000,- Kè.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Prùmyslová zóna, dalí investor  prezentaci, vèetnì zastavovacích situací na dvì
haly spoleènosti Accolade Holding, a.s.
obdreli zastupitelé elektronickou potou
a blií seznámení se zámìrem investora
probìhlo v úterý 27. 2. 2018 na rozíøeném
jednání rady obce za úèasti øeditele spoleènosti pana Ing. Stránského a Ing. Pavelky,
kteøí pøili zodpovìdìt pøípadné dotazy i na
dnení jednání zastupitelstva.
Vìtí hala o výmìøe cca 2,2 ha je plánována
na ploe L.1.SVK a mení hala o výmìøe
cca 1,2 ha na ploe ÈZ.1.SVK. Obì tyto plochy jsou situovány podél silnice I/3 a jsou
v Územním plánu Chotoviny zaøazeny a do
II. etapy. Obecnì platí, e plochy zaøazené
do II. etapy by mìly být vyuívány a po
vyèerpání a vyuití ploch zaøazených do etapy I. Døívìjí vyuití ploch ve II. etapì je
nutno zdùvodnit.
Volné plochy urèené pro podnikání zaøazené do I. etapy neumoòují z dùvodu nedostateèné výmìry, dopravní dostupnosti
a stavu terénu stavbu výe uvedených hal.
Usnesení è. 251/2018/Z18.
Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a schválilo pøeøadit v Územním plánu Chotoviny plochy L.1.SVK a ÈZ.1.SVK ze II. etapy do etapy I.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

Usnesení è. 248/2018/Z18.

Usnesení è. 252/2018/Z18.

Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o úplatný pøevod a souèasnì i samotný úplatný pøevod pozemku
p. è. 248/3 v k. ú. Brouèkova Lhota z vlastnictví ÈR  pøíslunosti hospodaøit Úøadu
pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny za kup-

Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a souhlasí se stavbou hal na plochách
L.1.SVK a ÈZ.1.SVK.
Hlasování: souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:40 hodin.

Usnesení è. 247/2018/Z18.

Zapsala Marie Knotková
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CO SE TAKÉ
STALO . . .
V Chotovinách byl v roce 1524
úkladnì zavradìn váený obèan jménem Hrad. O ivot ho
pøipravila sedmièlenná lupièská
tlupa, která v té dobì suovala
nejen Chotovinsko, ale i vzdálenìjí okolí. Jeden z èlenù bandy, jistý Adam, pratil Hrada sekerou do hlavy a protoe jetì
kladl odpor, druhý kumpán 
jakýsi Touek, mue probodl
otìpem. Uboákovi ukradli padesát zlatých.
n n n
Káèa z pastouky u dvora Oudièova v roce 1560 se na trápení
pøiznala, e své jedno dítì za iva
zakopala do zemì a druhé hodila do rybníka. Pak se s loupenickou bandou toulala po lesích
okolo Tøebonì a Sobìslavi. Chlapi zabíjeli lidi a loupili, ale Káèa
prý jen pøihlíela. S tlupou,
která ji ivila, chodila v chlapském odìvu.
n n n
Jan Pláteník z Klouovic v roce
1568 doznal, e chotovinskému
enkýøi Vávrovi nosil kradené
vìci a ten je od nìj vykupoval.
Na sloitìjí práce mu dokonce pùjèoval nebozez. Chotovinský bednáø Jíra zase vykupoval
kradené ovce. Maso prodal enkýøùm a kùe zpenìil v Táboøe
na trhu.

n n n
Velký rozruch v celém kraji vyvolala vrada milièínského èetníka Václava Koháèka, která se
stala 8. èervna 1874. Ten pøi
pravidelné obchùzce vyruil
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známou zlodìjskou trojici z Nové Støezimíøe  Martina Flachse,
edinu a Nachtigala  pøi vloupání do statku v Sudomìøicích.
Trojici zlodìjù pronásledoval,
ale ti ho na pøíhodném místì
zabili a tìlo hodili do vyputìného rybníka v Meznì. Netuili,
e je z povzdálí sleduje malá
pasaèka. Pøi vyetøování vrady
bylo obvinìno mnoho lidí, a se
ve Flachsovi hnulo svìdomí
a k vradì se pøiznal. Byl odsouzen k smrti, ale v táborské trestnici se mu podaøilo vylomit møí
v oknì a skokem z okna spáchal sebevradu. Pohøeb oblíbeného èetníka se za obrovské
úèasti lidu konal v Chotovinách.
n n n
V roce 1895 se v Chotovinách
konala slavnost svìcení praporu místních hasièù. Po jejím
skonèení se vìtina úèastníkù
rozela do místních hostincù.
Hasièi slavili v hospodì pana
Novotného. Kolem osmnácté
hodiny vylehly plameny z pøilehlého stavení p. vejdy. Hasièi pohotovì zasáhli, ale stáj
a stodolu s uskladnìnými 25q
obilí se jim nepodaøilo ji zachránit. Dalí stinnou stránkou
této události bylo, e bìhem záchranných prací nìkdo postieným ukradl spoøitelní kníku se
vkladem 550 zl. Závodèí hasièù
p. Pichl dlel v dobì vyhláení
poplachu na zahradì u Hlubockých a k ohni pospíchal tak vehementnì, a se mu mezi nohy
zapletl bajonet a probodl mu
levé stehno. K ohni nedobìhl,
ale zato se rychle dostal do nemocnice.
n n n

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Marta Baborová, Sedleèko
Jana Bukvajová, Chotoviny
Karol Koller, Chotoviny
70 let Helena Vránová, Èervené Záhoøí
75 let Frantiek Vrchota, Chotoviny
85 let Jaroslava Klejnová, Moraveè
92 let Jiøina Tilingerová, Rzavá
Hana Koláøová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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V osadì Polánce il v naprosté
chudobì jistý ebrák. Nikdy se
nenapil alkoholu a po mravní
stránce se dalo øíci, e ije pøíkladným ivotem. Kdy onen
mu v roce 1895 zemøel, byl u
nìj pøi ohledání nalezen rený
váèek se dvacetiètyømi zlatkami
a lísteèek s pøáním, aby onen
obnos byl pouit na prokopání
cesty snìhem a on tak mohl být
pohøben na chotovinském høbitovì. Tak se také stalo.
n n n
V hostinci pana Novotného se
v roce 1896 konala veliká sláva.
Koncertovala tu slavná hudba
z Neustupova, pod taktovkou
vysokorodého lechtice pana
hrabìte z Alchelburgu. K této
mimoøádnì atraktivní kulturní
událostí se do Chotovin sjela
lechta z irého okolí.
n n n
V roce 1897 zemøela ve vìku 67
rokù ena chotovinského hrobníka a stráníka v jedné osobì.
Pùldruhého mìsíce pøed smrtí
nepozøela ani sousto, jen jednou za den polkla polévkovou
líci vody.
n n n
Ve stejném roce Chotoviny suoval nezjitìný pachatel, který
v noci lidem házel hoøící víchy
na støechy domù. Pøes vechna
opatøení tak konal pomìrnì
dlouho, co u místních obyvatel vyvolávalo strach a úplnou
bezmocnost.
n n n
Èervenému Záhoøí od roku 1898
dominoval obrovský vìtrník,

zbudovaný nájemcem dvora
p. Pollakem. Pohánìl silný elektrický motor, slouící k èerpání
vody. Pøi rychlosti vìtru 4 m/ vt.
dovedl naèerpat 150 hl vody.
n n n
Na pøelomu 19. a 20. století byly
Chotoviny ryze èeskou vesnicí.
Proto vzniklo velké pohorení,
kdy místní pota pouívala razítka s výhradnì nìmeckým textem, zatímco ádná jiná pota
na Táborsku tak nekonala.
n n n
V té dobì si Chotoviny také vyslouily nezávidìníhodné prvenství. Mezi obcemi Táborska byly
hodnoceny jako místo, kde se
nejvíce krade. V té dobì tu øádila obávaná zlodìjská banda, která si øíkala Nepolapitelní. Bohuel, skuteènì tomu tak bylo.
n n n
V roce 1899 se na Chotovinsku
objevil vzácný jev: fata morgana. Na obzoru se prý vyjevil
nádherný palác s mohutnými
hradbami, cimbuøím a nìkolika
vìemi. Okolo paláce bylo vidìt
hluboké lesy. Celé panorama
bylo velice jasné a ostré a pøilákalo mnoho divákù. Jev trval asi
deset minut.
n n n
Ve stejném roce dolo na statku k smutné události  pola tu
husa. Na tom samém by nebylo
nic divného, kdyby nelo o div
pøírody. Bylo ji více jak 35 let
a u lidí se tìila neobyèejné vánosti. O jejím skonu tehdy psaly vechny regionální noviny.
Jaroslav Wimmer

IV. roèník soutìe o nejchutnìjí gulá

GULÁOVÁNÍ
sobota

7. dubna 2018

od 17 hodin

Kulturní dùm Chotoviny

K dobré náladì a tanci zahraje

DUO FAMILY KABE Boøetín.
Vstupné DOBROVOLNÉ!

Ochutnávka
guláù
zdarma.

Akci poøádá
Spolek pøátel koly Chotoviny.
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kolní slavnost myslivecká

Konec plesové sezóny v Chotovinách patøí kadoroènì kolní
slavnosti. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 17. bøezna se zaplnil
sál kulturního domu pøíznivci tance, dobré zábavy a hlavnì chotovinské koly. Tématem letoní slavnosti byla myslivost. Spolupoøadatelem byl toti Myslivecký spolek Chotoviny. Nádhernì vyzdobený sál pøipravili áci a uèitelé naí koly.

Jako první vystoupili trubaèi Okresního mysliveckého spolku
Tábor pøi Základní umìlecké kole Sezimovo Ústí. Pod vedením
Evy Mlázovské pøednesli nìkolik skladeb, které podtrhly slavnostní charakter zahájení. Pøíjemnou atmosféru doplnilo pøedtanèení
dìvèat ze kolní druiny pod vedením Yvony Kaòové. Choreografii
na píseò Hell.o od Lenny vymyslela Anièka Borová. Dìvèatùm se
vystoupení velmi povedlo a bylo odmìnìno zasloueným neutuchajícím potleskem.

Celým veèerem provázel osvìdèený MIX Frantika Vaòka. Spoleènì jsme v rytmu nových i starích hitù dotanèili a k slosování
vstupenek o ceny. Hlavní cenou byla dvì selata divoèáka. Nechybìlo ani tradièní pùlnoèní pøekvapení. Myslivci uvaøili vynikající
kanèí gulá, po kterém se rychle zapráilo. Po skvìlé veèeøi se u
jen tanèilo a zpívalo do brzkých ranních hodin.

Dìkujeme vem rodièùm, pøátelùm a partnerùm chotovinské
koly za jejich stálou podporu a pøízeò. Bez nich bychom slavnost
nedokázali v takovém rozsahu realizovat. Podìkování patøí také
vem, kteøí na slavnost pøili, koupí vstupenky pøispìli na správnou vìc a v pohodové atmosféøe se s námi bavili po celý veèer.
Doufáme, e nám zachováte svou pøízeò i nadále. Pøítí slavnost
se uskuteèní v sobotu 23. bøezna 2019! Tìíme se na Vás.
Ing. Jana Lorencová, pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
Laura Walden  ZNAMENÍ OSUDU.
Líza s Richardem se vystìhovali na
Nový Zéland, jene manelství s násilníkem je pro ni nesnesitelné. Útìchu, pochopení a lásku najde Líza
v náruèi Ronga, polovièního Maora. Narození jejich syna Rufuse se
vak pro oba milence stane osudovým mezníkem a je otázkou èasu,
zda se nìkdy nìkdo dozví stralivou
pravdu...
Michal Viewegh  BÙH V RENAULTU.
Ètvrtá povídková kníka nejúspìnìjího èeského spisovatele pøináí
smìs pocitù a nálad, jejich spojnicí je empatie. Mistr silné, mnohdy
pøekvapivé pointy tentokrát nechává
svou osvìdèenou zbraò èasto onìmìlou. Vzdává se toho, co je bezpeènì efektní, ve prospìch toho, co
je nebezpeènì pravdivé. Hrdinové
vieweghovsky svìích povídek proívají nae pocity, touhy a strachy a nabízejí katarzi, která kadý takový
akt nevyhnutelnì doprovází.
Patricia Harman  PORODNÍ BÁBOU
PROTI SVÉ VÙLI. Becky Meyrsová,
kdysi veselá a odhodlaná zdravotní
sestra, se vrací do Hope River. S sebou si pøináí trauma z porodu, kterému neúspìnì asistovala, a jako
pacienta si veze svého bývalého zamìstnavatele, doktora Bluma. Doktor je na tom jetì hùø ne Becky;
smrt na operaèním sále a tragický
skon jeho eny v ten samý den z nìho udìlaly nemluvnou, neschopnou
trosku. Becky se usídlí v bývalém
domovì své pøítelkynì Patience,

a pøestoe má z porodù panický
strach, musí se v chudém kraji plném zoufalých en a muù postavit
svým démonùm èelem.
Paula Hawkins  DO VODY. Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte,
co se skrývá pod hladinou... V øíèní
tùni se najde tìlo svobodné matky a to právì na místì, kde bylo tého
léta objevena mrtvola mladého dìvèete. V historii malého mìsteèka
Beckford to sice nejsou první eny,
jejich osud se na onom místì uzavøel, jsou to vak právì ony dvì, jejich smrt rozèeøí nejen hladinu øeky,
ale i poklidné ivoty zdejích obyvatel. A z temných vod zaèínají najednou na svìtlo dne vyplouvat dlouho
zamlèovaná tajemství... Druhý román Pauly Hawkins, její pøedloòský debut Dívka ve vlaku se stal fenoménem, kdy pøekonal vechny rekordy v rychlosti prodeje. Není pochyb - tohle bude kniní událost roku!
John Parkin  DO PR..., DÌLEJTE,
CO MÁTE RÁDI. Autor této knihy tvrdí, e tìstí dosáhneme pouze v pøípadì, e budeme opravdu dìlat jenom to, po èem touíme. Abychom
toho byli schopni, doporuèuje
osvìdèenou sprostou mantru, která
nás odvede od vech vedlejích faktorù zabraòujících nám v ivotním
úspìchu. Jako návod uvádí spoustu
vtipných situací ze svého ivota, ale
inspiruje se také pøíbìhy svých pøátel a pøíbuzných. Zjistìte, co máte
opravdu rádi a nebojte si pøi tom
obèas trochu zanadávat.
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Pro dìti a mláde:

Ivona Bøezinová  DENÍK VODNICE
PUKVORY. Víte, e si vodnické
holky píí deník? Zrovna tøeba vodnice Pukvora. Bydlí s rodièi, starí
sestrou Duanou a mladím brákou Bláuldou v rybníce jménem abakor. A protoe je moc ikovná
a dobøe se uèí, v záøí ji èeká pøestup
do lidské koly. To bude fuka! Ale
teï jsou pøed ní prázdniny a ty si
hodlá poøádnì uít  mokøe dobrodrunì! Vtipné vyprávìní o neobyèejné vodnické rodince.
Oto Linhart  PRINC JÙTÙBER.
I v dnením rychlém online svìtì
platí vìèné pravdy, e láska je dar
a odvaha ctnost a e hra fér se vyplácí. V kníce Oty Linharta, známého svérázným humorem románù pro
dospìlé, jsou princezny i princové
zcela dnení, vybavení internetem,
tablety a mobily, zároveò vak jsou

vìèní ve svých touhách po
lásce, dobru a lidském pochopení. Kníka s humorem hledá
to, co se èasto z pohádek vytrácí,
nemìnné hodnoty jako jsou èest,
vìrnost a odvaha. Sem tam se pøitom objeví i internetový princ, princezna a kouzelné pøedmìty.
tìpán Zavøel  SEN V BENÁTKÁCH.
Co by se stalo, kdyby se jednoho
dne celé Benátky ocitly pod moøskou hladinou? Marek a malá moøská víla se vydávají na noèní dobrodruství do magického svìta, kde se
ryby, medúzy a sépie prohánìjí spletitým labyrintem ulièek a historických palácù. Kniha tìpána Zavøela
vychází po více ne ètyøiceti letech
od svého vzniku koneènì èesky. Poetický pøíbìh a snové akvarely neotøele pøibliují dìtem a rodièùm fascinující benátskou architekturu

a zároveò vyzývají k záchranì tohoto krásného mìsta.
Tomá S. Konèinský  PØEKLEP A KRALOUP. Vìdìli
jste, e vìci stárnou? Staèí jen na
chvilku nedávat pozor a z vìci, která
pøed chvíli záøila novotou, je starý,
nepotøebný krám. Ale kdo za to
mùe? Drobná stvoøení, která mají
vekeré stárnutí na starosti. Skøítek
Pøeklep, jeho specialitou jsou chyby v kníkách, se jednoho dne vydá
na dobrodruné putování k samotnému Zubu Èasu. Podaøí se mu zastavit stárnutí? A kdo získá Køiálový Prdlajs? A jakou roli v tom vem
hraje mluvící hovnivál?
Petr Chvojka  POLDA A OLDA. Máte
rádi veselé komiksové pøíbìhy, které
vycházely ve Ètyølístku? K tìm nejoblíbenìjím patøil seriál Polda
a Olda. Pøíbìh o pøátelství obyèejného kluka s neobyèejným skøítkem,
který se dokáe promìòovat, je plný
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veselých dobrodruství, která dokáou nadchnout i v dnením svìtì.
Nyní vám ho nabízíme kninì v trojsvazkovém souborném vydání. První svazek zahrnuje 27 pøíbìhù a doslov Pavla Koøínka vìnovaný postavì jedineèného ilustrátora a kreslíøe
Jaroslava Maláka.
Zdenìk Svìrák  BUØTÍK A PEJLIÈKA: CESTA DO ATCE. Veselý
pøíbìh neobyèejných kamarádù,
pana Buøtíka a pana pejlièky, napsal Zdenìk Svìrák nejen pro dìti,
ale i pro jejich rodièe, aby se spoleènì zasmáli. Vydejte se spolu
s obìma rozpustilými chlapíky do
atce za velkým výdìlkem! Je krásné poèasí a jejich tìòata zaèínají
kòuèet hlady... Pøíbìh z atce navazuje na jednu z epizod knihy Pan
Buøtík a pan pejlièka a nudit se rozhodnì nebudete ani tentokrát.

Z. Sumerauerová

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2017 / 2018
Mistrovské soutìe nám finiují na vech úrovních. Støídavì se nám boje o body, postupy a medaile
daøí více èi ménì. Hlavní je vytrvat a vìøit, e bude lépe.
Drustvo A  Divize Jih

TJ Slovan J. Hradec  Chotoviny 2686 - 2380  8 : 0
Bervida 428,
Køemen 377, Vacko 381, Hein 370, Bartoò Jan 398, Bartoò David 426.
Hradecká kuelna je zakletá pro vìtinu hostujících drustev i hráèù. Ani
my jsme se se záludnými drahami a prostøedím nesrovnali, odváíme
kanára a 308 kuelek mínus.
Chotoviny  TJ Centropen Daèice 2567 - 2586  3 : 5 Bartoò Jan 473,
Hein 419, Vacko 400, Køemen 439, Bartoò David 424, Bervida 412.
S Daèicemi bývají souboje vdy vyrovnané, ale bohuel vstup do utkání
nám opìt nevyel. Výbornì hrající hosté (451, 472 ) vyhrávají své duely
a my prohráváme o 104  0 : 2. Petr K. vyhrává a nìco málo stahuje z tak
velkého manka. Zlom byl u Davida s Miloem. Oba se prali o kadou
kuelku a ji to vypadalo, e budeme mít anci hrát o remízu. Lubo
vítìzí, ale pøed posledním duelem je rozdíl propastných 85 kuelek.
Honza bojuje a dobrou hrou výraznì stahuje kuelky. U se zdálo, e
nemoné se stane, ale bohuel na konci svítí  19. Body si odváejí
Daèiètí.
Chotoviny  TJ Jiskra N. Bystøice 2538 - 2516  5 : 3
Hrstka 444,
Køemen 435, Vacko 393, Bervida 394, Hein 431, Bartoò J. 441.
Opìt byl zápas velmi vyrovnaný a mìl i podobný prùbìh jako minule .
Nevalnými výkony prohrávali domácí pøed posledním duelem o 35 kuelek a 2 : 3. Závìr se podaøil Honzovi, který otoèil 35 kuelek a urval
tentokrát vítìzství na naí stranu.
Poslední domácí utkání Divize Jih:
6. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  KK Lokomotiva Tábor B

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  KK Hilton S. Ústí 2403 - 2475  1 : 7 Køemenová 418,
Chobotský 402, Svatoová 397, Kuèerová 409, Filip 398, Makovcová 379.
Vítìzství v pøedposledním domácím utkání by nás udrelo nad pásmem
sestupu. Bohuel ji od samotného zaèátku jsou nae výkony jen prùmìrné a by soupeø je v tabulce a za námi, tak na nìj nestaèíme.
Zaíváme nejhorí jaro. Pouze se dvìma jarními body se posouváme
poøadím stále ní.
TJ N. Vèelnice  Chotoviny B
2582 - 2478  6 : 2
Kuèerová 444,
Chobotský 411, Svatoová 418, Køemenová 402, Svaèina 400, Filip 403.
Nejde nám to doma, nejde nám to ani venku. Po tøech hráèích prohráváme 3 : 0 a 130 kuelek. Pak ale zabojovala Gábina a hned za ní uhrál bod
Jirka. Milo jetì ahal po tøetím, ale u to nevylo. Prohráváme 6 : 2.
TJ Sokol Písek  Chotoviny B
2529 - 2310  7 : 1 Svatoová 421,
Chobotský 364, Svaèina 395, Kuèerová 360, Makovcová 394, Filip 376.
A zase venku. Do Písku se nikomu nechce. Jen Miloovi, bude tam hrát
prvnì a je to pro nìj výzva. Nepomohla ani podpora Jirky Pái s Hankou.

Prohráváme 7 : 1. Domácí Jitka Korecká nám ale
pøedvedla, e by to lo (478). Pochvalu zaslouí Jirka za èestný bod a Iva
za ná nejlepí výkon.
Chotoviny B  TJ N. Bystøice B 2488 - 2515  3 : 5
Kuèerová 436,
Svatoová 424, Makovcová 430, Køemenová 390, Svaèina 418, Filip 390.
Nová Bystøice zvládla vechny dohrávky a tím nás beznadìjnì odsoudila
na poslední pozici v tabulce. Po dlouhé dobì jsme si zahráli bez nervù
a napìtí. A i kdy jsme ani tentokrát nedokázali bodovat proti dobøe
hrajícímu soupeøi, poslední zápas v sezonì jsme si i se soupeøem náleitì uili.
Letos se nám jarní èást vùbec nepovedla. U víme, co znamená správné
(ne)naèasování formy. Pouhé dva body z jarní èásti nás odsunuly na samotný závìr tabulky. Pøesto musím ocenit vùli a nasazení vech hráèù z drustva. Je dobojováno, budeme se tìit na pøítí roèník.
Za drustvo B Jirka Svaèina
Drustvo D  Okresní pøebor

KK Hilton S.Ústí C  Chotoviny D 2417 - 2224  7 : 1
Nohejlová 394
Kubeová 393, Makovec 387, Dìd 356, Pekaøová 317, mejkal 377.
Tentokrát se na Sezimáku nedaøí, slabí výkony nám nedaly anci na
zisk.
KK Hilton S.Ústí D  Chotoviny D 2409 - 2404  4 : 4
Nohejlová 436,
Kubeová 420, Liková 356, Makovec 423,
mejkal 365, Martina Køemenová 404.
Napodruhé je to o hodnì lepí, hrajeme krásnì, pouze 5 kuelek nám
chybí k plným bodùm, ale remíza dobrá.
Chotoviny D  KK Hilton S.Ústí D 2295 - 2235  5 : 3
Makovec 417
Kubeová 398, Nohejlová 373, mejkal 367,
Martina Køemenová 376, Pekaøová 364.
Poslední zápas a výhra, co více dodat. Pøed poslední dvojicí sice prohráváme 3 : 2, ale Pavel zabral a zodpovìdným výkonem nedal soupeøi
anci. V Okresním pøeboru Tábor je dobojováno. Na závìr se podaøilo
vybojovat pìknou remízu na Hiltonu a doma vítìzíme.
Po celý roèník se drustvo potýkalo s marodkou a pracovními povinnostmi,
tak snad pøítí rok to bude jen lepí. Koneèné tøetí místo je urèitì hezkým
úspìchem tohoto drustva, kde se kloubí mládí se zkueností. M. Vacko
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Áèku zima prospìla: V pøátelácích neprohrálo,

jarní premiéra pøinesla remízový bod!
Zimní pøestávka je u konce
a vechny fotbalové soutìe se
opìt probouzejí ze ètyømìsíèního spánku. Pomalu se rozjídí
také I. B tøída, ve které figuruje
i chotovinský první tým. Nováèek v soutìi v ádném pøípadì
nezaostává, po podzimu drí
klidné místo ve støedu tabulky
a nic nenasvìdèuje tomu, e by
z toho mìla být na konci sezony katastrofa v podobì sestupu. V zimì se trénovalo o sto
est, jelo se na soustøedìní
a odehrály se pøípravné zápasy.
Vechno smìøovalo k dobrému
startu druhé èásti fotbalového
roku. A povedlo se, svìøenci trenéra Mendela si v domácím zápase rozdìlili body s Lomnicí.
Vrame se ale jetì o pár týdnu dozadu a podívejme se, co
zisku prvního dùleitého bodu
hned na zaèátku jara pøedcházelo. Døina v hale, døina na trase
Chotoviny  Jedlany, soustøedìní v hranièním Rapachu, veèerní tréninky na umìlé trávì na
Soukeníku. Velkou roli ale sehrály také pøátelské zápasy.
Na ten první se chotovinský
tým vypravil do Votic, kde èekaly Marovice. Srovnatelný tým,
stejnì jako Chotoviny hrají støedoèetí kolegové I. B tøídu.
A podle toho zápas také vypa-

dal. Sice byla znát dlouhá pauza, chyb na obou stranách nebylo málo, Chotovintí ale byli
pøi chuti, snaili se hrát a kombinovat, a to bylo v prvním pøátelském zápase hlavní. Oba týmy
nakonec rozvlnily sí tøikrát,
z èeho tedy logicky byla remíza 3:3. Je to pøíprava, take
z chyb nedìláme vìdu. Naopak
oceòuji, e kluci první zápas po
zimní pøestávce odmakali, mìli
chu a pøedvedli hodnì zajímavých akcí, hodnotil po zápase
trenér Mendel.
Votice poskytly azyl i pro druhé pøípravné utkání. Tentokrát
zmìøily Chotoviny síly s tradièním rivalem z Mezna. A zápas to
byl divoký, hrálo se v ostrém
tempu na zmrzlé umìlce v teplotì pod bodem mrazu. O rozruch v zápase se nejvíce postaral Jan Pavlíèek. V první pùli dal
dva góly, pak ale v jednom ze
soubojù neastnì upadl, pratil se hlavou o zem a musela si
pro nìj pøijet sanitka. S otøesem
mozku pøeèkal dvì noci v nemocnici, start v prvním ostrém
zápase s Lomnicí to ale neohrozilo. Chotoviny i bez nìj diktovaly v druhém poloèase tempo
zápasu a bylo z toho vedení 4:1.
Závìr naruil nesmyslný pøíjezd
traktoru na odklízení snìhu na

16.
17.
18.
19.
20.
21.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
4. 5.
13. 5.

SO
SO
SO
SO
PÁ
NE

Slavonice  Chotoviny
Chotoviny  D. Bukovsko
K. Øeèice  Chotoviny
Chotoviny  Ml. Voice
Malice  Chotoviny
Chotoviny  Jistebnice

Mui B  4. tø. muù sk. B
12.
13.
14.
15.
16.

kolo 8. 4. NE FC Míè  Chotoviny
kolo 14. 4. SO Chotoviny  Boejovice
kolo 22. 4. NE Øepeè / Opaøany  Chotoviny
kolo 28. 4. SO Chotoviny  Radetín
kolo 5. 5. SO TJ Radìtice  Chotoviny

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

13.
14.
15.
16.
17.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

15.
22.
28.
5.
13.

4.
4.
4.
5.
5.

NE
NE
SO
SO
NE

Chotoviny  Sobìslav
Jistebnice  Chotoviny
Chotoviny  Daèice
Sepekov/Milevsko B  Chotoviny
Chotoviny  Týn nad Vltavou

TABULKY
MUI A

I. B tøída  sk. D
1. Liov
52:14
2. Tøebìtice
45:17
3. Slavonice
26:24
4. Lomnice
30:22
5. Ml. Voice
31:19
6. Chotoviny
27:21
7. N. Bystøice
21:32
8. Tøeboò B
29:39
9. K. Øeèice
26:28
10. D. Bukovsko 18:26
11. Rat. Hory
19:33
12. Øepeè/Opaøany18:40
13. Jistebnice
15:34
14. Malice
26:34

39
31
28
27
25
23
21
19
14
14
14
12
10
9

MUI B

4. tøída  sk. B

Rozlosování jarní èásti
Mui A  I.B tøída muù  sk. D

høitì. 15 minut pøed koncem
byl zápas na 10 minut pøeruen,
a potom se v rozhozeném stavu dohrál. Meznu pauza prospìla, sníilo na rozdíl gólu, víc u
ale natìstí nestihlo. Chotoviny  Mezno 4:3.
Tøetí a zároveò poslední zápas v pøátelském duchu odehráli fotbalisté Chotovin na trávì v Makovì. Generálku v Makovì u jsme odehráli loni a stejného protivníka jsem zvolil i letos. Jednak nám Makov umo-

16:30
13:00
17:00
13:30
17:30
17:00
14:00
16:30
16:00
17:00
16:30
10:00
10:00
10:00
10:00
13:30

1. Chotoviny
33:14
2. FC Míè
21:14
3. Boejovice
14:11
4. TJ Radìtice
22:19
5. Øepeè/Opaøany 14:29
6. Radenín Kozmice 11:18
7. Vìtrovy B
25:35

19
17
15
13
13
8
7

DOROST

ÈEZ  I.A tøída  sk. C
1. Chotoviny
45:12
2. Daèice/Hobzí 52:16
3. Kunak/Studená 31:21
4. N. Bystøice
22:12
5. Vìtrovy
23:17
6. Sobìslav
22:24
7. J. Hradec
29:36
8. Jistebnice
19:25
9. Týn
11:38
10. Sepekov/Milevsko B 10:63

24
23
21
18
17
10
9
7
3
3

nil zahrát si koneènì na trávì
a za druhé domácí jsou fajn tým,
se kterým je výborná spolupráce, nechal se slyet trenér Mendel. A jeho svìøenci potvrdili roli
favorita. Brzy sice vedli 4:0, jene pak polevili a dostali dvìma
góly soupeøe do zápasu. Po
zmìnì stran ale opìt úøadovali
fotbalisté hájící chotovinské
barvy a byla z toho vysoká výhra 7:2.
Jedna remíza a dvì výhry
z pøátelákù, nespoèet nabìhaných kilometrù a spousta tréninkù. S takovou bilancí opoutìly Chotoviny zimní pøípravu.
Vechno bylo pøipraveno na
start jarní èásti sezony proti
Lomnici. Chceme soupeøi vrátit podzimní poráku, burcoval
pøed zápasem kouè Mendel.
A hráèi slova trenéra zøejmì
vyslyeli. I kdy v prvních 15-ti
minutách to tak nevypadalo.
Rozhození domácí fotbalisté se
do zápasu dlouho nemohli dostat a ance pøicházely spíe na
druhé stranì. Pak se ale hra
zklidnila a byly to zase staré známé Chotoviny. Zápas se nesl ve
znamení tvrdé hry na obou stranách, rozhodèí mìl ale celou situaci pod kontrolou. K vidìní
bylo i nìkolik pohledných akcí,
ze kterých nakonec také padly
oba góly. V závìreèné pùlhodinì utkání nael Èech pøihrávkou
Bondareva, který z hranice vápna pálil pøesnì k tyèi a rozjásal
stadion u kostela. Pìt minut
pøed koncem ale soupeø vyrovnal. Rychlý brejk a tìstí pøi odrazech zapøíèinilo, e doma nezùstal plný poèet bodù, ale
Lomnice si na cestu jeden pøibalila. Byl to kvalitní souboj
týmù z první estky I. B tøídy.
Remíza byla spravedlivá, obì
strany si vytvoøily nebezpeèné
ance, hodnotil po zápase trenér Mendel.
Áèku tak jarní premiéra vcelku vyla. Cíl, udret se v horní
polovinì krajské soutìe, u tak
zase vypadá nadìjnìji. Pøítì
jedou Chotoviny do dalekých
Slavonic, za dalí týden to bude
opìt souboj doma, tentokrát
s Dolním Bukovskem. Pøijïte
fandit!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

