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ZDARMA

to rozbìhly k tatrovkám, pískoviti a houpaèce, které spolu
s kvìtinami tvoøily parèík upro-

støed sálu. Bez povimnutí nezùstaly díny osázené pestrobarevnými kvìtinami.
Na tváøích návtìvníkù byla
patrná spokojenost s výstavou
a nabízeným sortimentem, a to
je tou nejvìtí odmìnou pro
vechny, kteøí se na organizaci
výstavy podílejí. Výstava by nikdy nevznikla bez obìtavé práce chotovinských zahrádkáøù,
jejich rodinných pøísluníkù
a bez pomoci místních hasièù.
Podìkování patøí rovnì kole
a samotné obci Chotoviny, která kadoroènì se zahrádkáøi
spolupracuje.

Tradièní prodejní výstava kvìtin
Chotovintí èlenové Èeského zahrádkáøského svazu organizují kadoroènì výstavu pro
tisíce zahrádkáøù, kteøí do Chotovin pøijídìjí z blízkého i dalekého okolí. Letoní výstava
probíhala od 11. do 13. kvìtna
a poèasí návtìvníkùm, prodejcùm i vystavovatelùm opravdu
pøálo.
Také letos si vichni bìhem
Tradièní prodejní výstavy kvìtin mohli vybrat z bohaté nabídky sadby zeleniny, nechybìly
kvìtiny vech druhù, barev i vùní, léèivé bylinky, rùe, konifery
a okrasné keøe. Dámy hojnì ku-
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povaly keramiku, truhlíky nebo
kvìtináèe, pánové pak obdivovali pøedevím vystavovanou
zahradní techniku. Na výstavì
nechybìlo ani nìco dobrého na
zub  èerstvé koláèky, výborné
sýry, med a medovina, ovoce i zelenina. Øada návtìvníkù pak
posedìla u stánku s obèerstvením, kde se jako vdy dobøe jedlo a pilo.
Výstavní plochu místní zahrádkáøky pod taktovkou paní
Hanky Sedloòové koncipovaly
v duchu trampování. Na podiu
se tak rozhoøel vedle celty ohýnek, nechybìla ani kytara a kotlík s guláem. Malé dìti se èas-

Martina Sochùrková
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HLINÍK (3. èást)  Jak tøídit hliník?

Jak u bylo øeèeno. Sbìrné dvory, kontejnery nebo rùzné hurá akce
poøádané kolami nebo environmentálními institucemi. Pokud skuteènì
tøídit hliník chcete, musíte se poohlédnout po monostech ve svém
okolí. ádný univerzální systém neexistuje. Øeením situace nadspotøeby hliníku z obalového prùmyslu
není jeho sporadická recyklace, ale
omezování jeho vyuívání.

Nápojové plechovky

republice stále jetì odpadem pohøíchu nevyuívaným. Zákon sice od
roku 2015 pøikazuje obcím umonit
obyvatelùm tøídit kovy, ale neøíká u
jak. Nicménì kdo chce, mùe i hliníkové plechovky tøídit. Otázkou je pak
jejich následná recyklace, která ne
nezbytnì musí probíhat na území ÈR. Napøíklad na stránkách asociace výrobcù plechovek se konkrétnì o tom, kdo a kde tento odpad
zpracovává, nedoètete ani slovo. Co
je pøinejmením zaráející. Kadopádnì omezením nákupù v plechu
nic nezkazíte.

Nápojová plechovka je prostì
skvìlý obalový materiál. Dokonale
chrání obsah. Je lehká. Recyklovatelná (pokud se k recyklaci dostane). Ale je i jednoúèelová. To znamená obal na jedno pouití, po kterém se stává odpadem. A v Èeské

Hliník se vyrábí z bauxitu (tìeného v povrchových dolech). Z nìj
se získává oxid hlinitý. A z nìho se
elektrolýzou produkuje èistý hliník.
Elektrolýza hliníku probíhá v elekt-

Tenké hliníkové obaly
nelze recyklovat

Nìco o oblíbeném spoluákovi,
který se odstìhoval

rolyzérech, to jsou elektrolytické
pece. Do pece se pøidá roztavený kryolit o teplotì cca 960 OC. Následnì
se pøidává v pravidelných intervalech oxid hlinitý, který se vlivem elektrického proudu rozkládá na èistý hliník stékající na dno ke katodì a kyslík oxidující uhlíkovou anodu. Bìhem tohoto procesu jsou spotøebovávány anody, zatímco elektrolyt zùstává. Jak vidno, výroba je tedy pomìrnì energeticky velmi nároèná.
Uvádí se, e a 3x více ne pøi výrobì plastu a a 25x více ne pøi výrobì skla. Mimo to je mnohem nároènìjí na spotøebu vody ne druhé
dvì uvedené komodity. A výroba hliníku zneèiuje ovzduí a produkuje
mnoství pevných odpadù. Hliník je
tedy, co se výroby týká, velmi nároèný materiál. Podobnì je na tom
i recyklace hliníku. Pøi ní vzniká øada
nebezpeèných látek, napø. solné
strusky, které konèí na skládce. Hliník se na skládkách témìø nerozklá-
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dá. Pøi reakci s atmosférickým kyslíkem se toti vytvoøí povrchová vrstva, která zabrání dalí reakci. Na druhou stranu se hliník dobøe recykluje
(vyjma tenkostìnných fólií). Recyklace hliníkového rotu znamená velkou úsporu energie, nebo její spotøeba je ve srovnání s výrobou primárního hliníku údajnì pouze 5 %.
Z hliníku a jeho slitin jsou vyrobena i letadla. A to u je nìjakých
tun hliníku. Proto existuje asociace
pro recyklaci letadel. Ta sídlí ve
Francii a ji tøi roky se stará o rozebírání olétaných letadel. Kadý rok
se vyøadí pøiblinì 400-500 letadel
a zhruba tøetina z tìchto vrakù se
dostane do spárù pøiblinì 40 firmám sdrueným v této leteckorecyklaèní asociaci (AFRA). Z letadel vyøazených z provozu v roce 2008 tak
tyto spoleènosti dokázaly získat
a vrátit zpìt do obìhu 217 000 tun
hliníku a témìø 4 000 tun kvalitních
smìsí.
H. Heømánková

Nae obec recyklací elektrospotøebièù výraznì ulevila ivotnímu prostøedí
Loni obèané odevzdali
k recyklaci 2 663,43 kg
starých spotøebièù
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepouívané elektrospotøebièe se ji nìkolik let vyplácí. Nae
obec obdrela certifikát vypovídající o pøínosech tøídìní a recyklace
elektrozaøízení. Díky environmentálnímu vyúètování spoleènosti
ASEKOL mùeme nyní pøesnì vyèíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin èi
vody jsme díky recyklaci vysloui-

lého elektra uetøili ekosystém
Zemì. Víme také, o jaké mnoství
jsme sníili produkci skleníkových
plynù CO2 nebo nebezpeèného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spoleènosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobì spolupracuje na recyklaci vytøídìných elektrozaøízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúètování spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce v loòském roce vyøadili 2 663,43 kg elektra. Tím, e jsme ho následnì pøedali k recyklaci, jsme uspoøili

Obec a ochrana osobních údajù.
GDPR je zkratkou pro Obecné naøízení na ochranu osobních údajù
podle Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zruení smìrnice
95/46/ES (obecné naøízení o ochranì osobních údajù, dále jen Naøízení).
Pro správce osobních údajù: Obec Chotoviny, Hlinická èp. 250.
391 37 Chotoviny, IÈO 00252352, èíslo datové schránky: svqb42q,
tel.: +420 381 284 295, e-mail (podatelna): referent.ou@chotoviny.cz
je povìøencem pro ochranu osobních údajù Frantiek Mikulanda,
mobil: +420 739 087 988, e-mail: obec@sudomericeutabora.cz.

Svátek matek vyjadøuje úctu k enám,
matkám a jejich roli ve spoleènosti,
pøi výchovì dìtí a v rodinách.
Co moná nevíte, e u zrodu oslav Svátku matek u nás
stála zakladatelka Èeskoslovenského èerveného køíe roku
1919 Alice Masaryková a byla témìø 20 let jeho pøedsedkyní. Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923.
Také v Øevnovì oslavily maminky a babièky svùj Svátek
matek. MS ÈÈK, dobrovolní hasièi z Øevnova a osadní rada
ve spolupráci s Obecním úøadem Chotoviny pro nì pøipravili
na odpoledne 12. kvìtna 2018 malé pohotìní, karafiát
a o dobrou náladu se postarali bratøi Milou a Pavel Váchovi
hrou oblíbených písnièek na harmoniku a bubny. Zpestøením
bylo vystoupení devítileté Martiny Hùrkové z Borotína, která
zazpívala maminkám pásmo písnièek a sklidila velký potlesk.
Pobavit se pøilo 18 maminek a 4 miminka. Oslava se velmi
vydaøila a ji se tìíme na dalí.
Osadní rada Øevnov

28,39 MWh elektøiny, 1 425,22 litrù ropy, 132,12 m3 vody a 1,25 tun
primárních surovin. Navíc jsme sníili emise skleníkových plynù o 6,17
tun CO2 ekv., a produkci nebezpeèných odpadù o 27,47 tun.
Výsledek studie jednoznaènì
prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e
recyklace bìných 100 televizorù
uspoøí spotøebu elektrické energie
pro domácnost a na 4 roky, nebo
uetøí pøiblinì 400 litrù ropy potøebných a k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní èísla.
Pozitivní zprávou pro uivatele poèítaèù také je, e odevzdání 10 vyslouilých monitorù uetøí spotøebu energie potøebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Vichni ti, kteøí tøídìním takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního
prostøedí, si zaslouí obrovský dík.
V souèasné chvíli mají Èei prostøednictvím sbìrné sítì spoleènos-

ti ASEKOL k dispozici více ne
16 000 sbìrných míst. To je pìtkrát
více ne napøíklad v ekologicky vyspìlém Rakousku. Sbìrný dvùr je
ji v kadé støednì velké obci. Zároveò ulice a separaèní stání jsou doplnìny o èervené kontejnery na drobné elektro. Kadý, kdo má zájem tøídit vyslouilé elektro, si mùe najít
nejblií sbìrné místo na:
www.sberne-dvory.cz nebo na:
www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém
zpìtného odbìru vyslouilého elektrozaøízení. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku
finální recyklace jednotlivých frakcí
vyøazených spotøebièù do nového
produktu. Pro kadou frakci byly
vyèísleny dopady na ivotní prostøedí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotøeba energie, surovin,
emise do ovzduí, vody a produkce
odpadu. Koneèná bilance vyznìla
pro zpìtný odbìr elektrozaøízení jednoznaènì pozitivnì, a to ve vech
aspektech.
Obú
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❖ Rada obce schválila vítìzem výbìrového øízení na

STØÍPKY Z OBCE
❖ Zaèátkem mìsíce kvìtna byly vysazeny v Chotovinách
nové lípy. Nahradily stromy, které byly nebezpeèné nebo
neperspektivní. V prostoru u kostela sv. Petra a Pavla bude
na podzim tohoto roku jetì vysazena lípa ke 100 letùm
vzniku republiky.

❖ V kvìtnu byly opraveny komunikace v Beranovì Lhotì,
Jeníèkovì Lhotì a v èásti ulice Lipová smìrem ke høbitovu. Do konce èervna bude opravena komunikace u øadových domù U Lomu.

Beranova Lhota

zpracování projektové dokumentace Sportovnì relaxaèního areálu Chotoviny ing. Ladislava Slámu. Nabídka ve výi 308 550, Kè vèetnì DPH.
❖ Rada obce schválila vítìzem výbìrového øízení na
zateplení jiní a východní stìny budovy obecního úøadu firmu Radek Bouka. Nabídková cena 761 683, Kè
vèetnì DPH.
❖ Obec Chotoviny získala dotaci z programu Obnovy
venkova Jihoèeského kraje na konvektomat ve výi
276 000, Kè.

Jeníèkova Lhota

❖ Obec Chotoviny získala dotaci z programu Obnovy ven-

kova Jihoèeského kraje na zateplení budovy obecního úøadu ve výi 250 000, Kè.
❖ V kvìtnu byla opravena støecha kulturního zaøízení
v Moravèi.

Moraveè
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ulice Lipová

❖ Rada obce schválila vítìzem výbìrového øízení na

výstavbu chodníku v ulici iroká firmu Radek Bouka.
Nabídková cena 374 981, Kè vèetnì DPH.
❖ Obec Chotoviny neobdrela dotaci na výstavbu ètyø
peèovatelských bytù. Budeme ádat opakovanì.

ulice iroká

Brouèkova Lhota

❖ Pan Roman Dvoøák vylepil náves v Brouèkovì Lhotì

Obec Chotoviny dìkuje spoleènosti MA-DONA
za poskytnutí finanèního daru ve výi 8 000,- Kè.
Peníze budou pouity na nákup
leteckého snímku Chotovin.

pìkným posezením a vitrínkami, ve kterých jsou umístìny fotografie z historie této místní èásti. Starosta
obce dìkuje panu Dvoøákovi za jeho aktivitu a vekeré
práce, které pro obec nezitnì dìlá.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

Nejen v Øevnovì, ale i v Chotovinách 15. kvìtna oslavili Svátek matek v kulturním domì.
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Pohádkový dìtský den dopadl na jednièku
Prostranství pøed kulturním domem oilo v sobotu 26. kvìtna
dìtským smíchem. Spolek pøátel koly Chotoviny zde poøádal Pohádkový den dìtí. Na dìti èekalo 14 pohádkových stanovi, která
provìøila nejen jejich fyzickou zdatnost, ale té jejich bystré mozeèky. Za lísteèky získané za splnìní úkolù si dìti vybíraly zajímavé
odmìny v lísteèkovém obchùdku. Novinkou letoního roku bylo
barvení hrneèkù. Do své kouzelnické kuchynì nechal malé i velké
návtìvníky nahlédnout kouzelník Amádeus. Pomyslnou tøenièkou na dortu byla pohádka O kouzelné vodì, kterou pøijelo dìtem
zahrát táborské loutkové Divadlo Dokola. Pohodovou atmosféru
pohádkového odpoledne doladilo sluneèné poèasí a výborná toèená zmrzlina. Spokojené a rozzáøené dìtské tváøe potvrdily, e si
dìti svùj den stoprocentnì uily.
Jana Lorencová
pøedseda spolku

Dìkuji vem, kteøí se
podíleli na organizaci
a zdárném prùbìhu
Dne dìtí.

Mgr.Zdenìk Turek, starosta

Podìkování
Spolek pøátel koly velice dìkuje
â vem maminkám, tatínkùm, babièkám, dìdeèkùm a pøátelùm za pomoc pøi organizaci Dne dìtí,
â Obci Chotoviny za technické zajitìní akce a za poskytnutí finanèního daru na dìtské akce,
â Cukrárnì Afrika Chotoviny za zajitìní bezvadného obèerstvení,
â a hlavnì tìm, kteøí pøili, pøispìli na správnou vìc a hlavnì si uili prima odpoledne.
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Ji Jan Amos Komenský ve své
Moudrosti starých Èechù øíká, e
pøísloví, rèení èi úsloví je krátké
a mrtné propovìdìní, v nìm se
jiné praví a jiné rozumí a toto mudrosloví se uívá pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti snáze
zadrána býti i snázeji a mocnìji
chápati mohla. Ti, co nás pøedeli,
pouívali lidová rèení a pøísloví
v mnohem vìtí míøe, ne je tomu
dnes. Pravda, mnohá èasem trochu
vyèichla, ale vìtinu z nich lze uplatnit i v souèasnosti. Napøíklad rèení
Kdo má mnoho ita, a si do domu
nasadí myi, kdo má hodnì penìz,
a se soudí.
Ve starí krásné literatuøe mùeme najít mnoho prací pojednávajících o notorických sudièích, z nich
nejeden prosoudil ve co mìl, mnohdy jen pro úplné malichernosti. Bùhví jaká je to síla, která takové lidi
ene do neustálých tahanic a sporù.
Snad mají nutkavou potøebu neustále si prostøednictvím soudù dokazovat, e jen oni mají pravdu. Nìkteøí lidé jsou ale nepouèitelní.
To platilo i pro dva nesmiøitelné sudièe  tìpánku Èermákovou,
ètyøiaedesátiletou manelku penzisty státních drah a ètyøiasedmdesátiletého dìlníka Jaroslava Hradila, oba
z Tábora. Obecnì bylo známo, e tito
dva lidé se vzájemnì nenávidí a jsou
nepøáteli na ivot i na smrt. Pøitom
ani jeden z nich si u nepamatoval,
kdy tento nepìkný stav mezi nimi
vznikl a hlavnì co bylo jeho prapøíèinou.
Tito dva lidé stáli pøed soudem
tak èasto, e ani jeden z nich si nepamatoval, kolikrát to bylo. Pøitom
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se nikdy nejednalo o nìjaké zásadní
vìci, ale vdy tomu bylo pro úplné
malichernosti a vyloené schválnosti.
Jistì nemusím pøipomínat, e tak
prosoudili velice sluné peníze 
soudy nejsou zadarmo.
Dluno podotknout, e sudièstvím obou starých lidí se skvìle
bavilo celé okolí a nìkteøí lidé dokonce uzavírali sázky, kdo urèitý spor
vyhraje. Samozøejmì se také nala
øada dobrákù, kteøí oba protivníky
poouchle popichovali k dalím sporùm.
Pro Hradila a Èermákovou bylo
pravým netìstím, e spolu sousedili a jejich dvorky rozdìlovalo dosti chatrné drátìné pletivo. O sobì
vìdìli témìø ve, vèetnì toho, co pøed
sousedy bývá jinak utajeno, a takovéto blízké sousedství umoòovalo
obìma stranám velice snadno si najít nìjaký ten dùvod k dalímu sporu. Jednou to byla Hradilova jabloò,
která si zamanula rùst tak nerozumnì, e nìkolika vìtvemi pøesahovala
na dvorek paní Èermákové. To pro
ní bylo dobrým dùvodem, aby z této
èásti stromu sklízela ovoce, co
majitel jablonì povaoval za sprostou kráde. Jindy zase kuøata paní
Èermákové probìhla dírami v plotì
na dvorek pana Hradila, v èem jmenovaný vidìl skvìlou pøíleitost, aby
je pomlátil. A tak to lo stále a zdálo
se, e bez takovýchto sporù nemùe
být ani jedna strana. Ale pak se stalo, co nikdo neèekal.
Nepøátelství tìchto lidí vyvrcholilo v roce 1927. Oba aktéøi tohoto
smutného pøíbìhu byli nadreni.
Pomìrnì dlouho se nestalo nic, aby
se mohli soudit, a tak obì strany
dychtivì èekaly na sebemení pøíleitost, aby jeden mohl druhému ukázat, zaè je toho loket. Tehdy paní

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Karel Mare, Chotoviny
70 let Zdeòka Trojanová, Chotoviny
75 let Jaroslava Jelínková, Vráná
Milada Heømánková, Èervené Záhoøí
80 let Ladislav Hauser, Èervené Záhoøí
85 let Marie Skalová, Èervené Záhoøí
Marie Balková, Chotoviny
Frantiek Vanìk, Brouèkova Lhota
Milue Jandová, Èervené Záhoøí
91 let Ing. Zdenìk Tischer CSc., Chotoviny
Marie Krouková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Èermáková pøila na nápad poøídit
si kozla, protoe právem usoudila,
e za jeho milostné sluby mùe od
majitelù koz vyzískat docela sluné
peníze.
Jak známo, kozel nevyniká pøíli
libou vùní, ba právì naopak, a proto
nebylo divu, e pana Hradila tento
poèin velice rozèílil a nedal si vymluvit, e mu to ta stará megera
neudìlala naschvál. V tom smyslu
se také nechal slyet na mnoha místech a tie kul sladkou pomstu.
Jeden den vzal vìdro plné vody
a pøes plot zaèal zalévat dvorek své
sousedky. Ta se na zápraí objevila
jako blesk a na Hradila zaèala køièet,
co e si to dovoluje. Ten ji sue odvìtil, e pøes den bude horko, a tak
za ní preventivnì polévá dvorek, aby
kozel tolik nesmrdìl. To u ale Èermáková stála u plotu a Hradilovi chtìla zabránit v jeho èinnosti. Vznikla
tahanice, pøi které se Hradil, jak byl
v rái, rozmáchl a sousedku zlil od
hlavy k patì. Navíc vìdro neudrel,
to pøelétlo pøes plot a Èermákovou

zasáhlo takovou silou, e padla na
zem. A tak oba sudièi mìli dostateèný dùvod opìt se sejít v soudní síni,
aby se dovolali práva.
Soudce je dobøe znal, a proto
vìdìl, s kým má tu èest. alobkyni
nechal vypovídat podle chuti, a kdy
skonèila, poádal alovaného o vyjádøení. Hradil se pomalu zvedl ze
idle a pøestoupil pøed soudce. Ale
tentokrát neøekl ani slovo, jen se trochu zakymácel a pak jako podatý
strom klesl k zemi. Pøivolaný lékaø
u pro nìj nemohl nic udìlat  Hradil nebyl mezi ivými.
okovaná Èermáková hledìla, jak
její odevìký protivník leí v jednací
síni na zemi a uvìdomovala si, e se
u nikdy nebude moci obhájit. V tu
chvíli se v ní snad pohnulo svìdomí
a sklíèeným hlasem pravila, e alobu bere zpìt a netrvá na pokraèování jednání. Konec koncù Hradil prý
v jádru byl dobrý èlovìk, sluný soused a takovýto konec si prý nezaslouil.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Max Malenický
Èervené Záhoøí

Lota Záleská
Liderovice
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LISTY CHOTOVINSKA

Áèko útoèí jako nováèek soutìe na pøíèky nejvyí!
Minulé èíslo jsme kompletnì vìnovali velkému sobotnímu dni, ve
kterém dokázaly vechny chotovinské týmy zvítìzit. Muský A tým tak
prodlouil ji tak dlouhou sérii zápasù bez poráky. A jinak tomu není
ani po kvìtnu, na svìøence trenéra
Mendela v jarní èásti soutìe nenael dosud recept ádný tým, díky èemu Chotovintí stoupají tabulkou!
Nastolený trend jarní neporazitelnosti drelo áèko i v Malicích.
Netradiènì se hrálo na ádost Malic ji v pátek a to zaèátek zápasu
trochu ovlivnilo. Pøijelo se na poslední chvíli, rozcvièka byla kratí,
nebylo to ono. Moná i proto jsme
se rozkoukávali déle, ne obvykle,
øíká trenér Mendel. Malice navíc
okupují v tabulce dolní pøíèky a hrají
o záchranu. To bylo také v zápase
vidìt, domácí na Chotoviny vlétli
a pøekvapili hned ze zaèátku zápasu
- v 10. minutì ji vedli, na co dokázal odpovìï T. Vrhel. Malice vak
do pøestávky stihly dát jetì jeden
gól. Po poloèase mohl vstøelit bran-

ku Bondarev, tìnì vak minul. Své
zaváhání poté napravil, kdy zaskoèil domácího brankáøe krásnou støelou z dálky. Bod z venku beru, kadý zápas je jiný a týmy zespodu se
hecnou. Spí mì mrzí zranìní, dva
hráèi mají výron kotníku, uvidíme,
jak rychle se dají dohromady, doplòuje kouè Mendel.
MALICE  CHOTOVINY 2:2 (2:1)
Chotovintí fotbalisté pokraèovali
v sérii dobrých výkonù i proti dalímu rivalovi - Jistebnici. Poslední tým
tabulky vak nedal, stejnì jako Malice, Chotovinám nic zadarmo, tvrdì bránil a Chotoviny se dokázaly
prosadit a po poloèasové pauze.
V druhém poloèase jistebnický
brankáø dvakrát ke gólùm domácích
dost pomohl - pøi prvním zaváhání
mu vypadl míè po rohovém kopu
a gól mohl slavit Pavlíèek, chvilku
poté pøilo dalí zaváhání a po pìkném oblouèku se radoval Bondarev.
Jistebnice pouze korigovala výsledek trefou v poslední minutì utkání.
CHOTOVINY  JISTEBNICE 2:1(0:0)

Béèko slaví postup! Starí kluci
dokázali, e na to jetì mají

Kombinovaný tým starích vyslouilých fotbalistù, dorostencù
a áèkaøù slaví zisk mistrovského titulu ve ètvrté tøídì okresního pøeboru. Svìøenci trenéra Køíky si pojistili postup z nejnií soutìe okresu
u dvì kola pøed koncem. Novì
vzniklý tým se tak pyní trofejí hned
ve své první sezonì.
V konkurenci dalích 6 týmù se
Chotovinám náramnì daøilo. Statisticky nejlepí útok, nejlepí obrana,
tým má na kontì nejvíce výher a nejménì proher. Chotovinské béèko.
Tým, jeho jádro tvoøí zejména fotbalisté, kteøí u mají svá nejlepí fotbalová léta za sebou, se stal zaslouenì mistrem.
Jsem na kluky hrdý, ukázali, e
i v tìchto letech jetì fotbal hrát nezapomnìli, hodnotil trenér Køíka.
A ví, o èem mluví, vdy nìkteøí hráèi u oslavili i padesátku.

Èekali jsme, e po tøetím kole
nás bude hrát est, dokázali jsme se
ale stále dret zdraví, usmíval se
trenér. Je skvìlé, e jsme celou sezonu nakonec dohráli bez vìtích
zdravotních komplikací. Jen brankáø Pecka si poranil záda. Jinak jsme
s marodkou moc problém nemìli,
pokraèoval.
Svùj B tým sloil bývalý ligový
hráè a dlouholetý trenér áèka z pardálù, kteøí z vìtí èásti u spíe postávali u klandru pøi zápasech A týmu.
Kapitán J. Passler, bratøi Moosové,
Praák starí i mladí, Vycpálek,
Klejna, Káek, Smetana, Køemen
a nìkolik dalích zkuených fotbalistù, které doplòovali mladí kluci
z dorostu, a pomocnou ruku podalo také áèko. Klíèem k úspìchu byla
urèitì parta, chu, ale samozøejmì
také pomoc z áèka a dorostu. Trenér
Mendel se nám na kadý zápas sna-

Rozlosování  konec sezóny 2017/18
Mui A  I.B tøída muù  sk. D

25. kolo 9. 6. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany
26. kolo 16. 6. SO Liov  Chotoviny

13:30
13:30

21. kolo

17:00

Mui B  4. tø. muù sk. B

9. 6. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

21. kolo 10. 6. NE Chotoviny  Vìtrovy

10:00
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Mui A  I. B tøída  sk. D

1. Liov
2. Lomnice
3. Chotoviny
4. Slavonice
5. Tøebìtice
6. Ml. Voice
7. Tøeboò B
8. N. Bystøice
9. K. Øeèice
10. Øepeè/Opaøany
11. D. Bukovsko
12. Malice
13. Rat. Hory
14. Jistebnice

82:22
42:25
53:34
50:41
66:40
47:33
46:62
35:51
44:43
34:58
38:49
43:53
36:69
21:57

64
47
44
43
42
40
28
28
27
26
25
22
18
16

K dalímu zápasu A tým jel do
Tøebonì, které mìl z podzimu co
oplácet. Tøeboò si na zápas povolala
posily z A týmu, v týmu jich tøeboòský trenér mìl dokonce pìt. Navíc
nìkteøí hráli dopoledne krajský pøebor v základní sestavì. A právì tito
hráèi dìlali chotovinské obranì nejvíce potíe a díky jejich zásluze mohla Tøeboò vsítit vechny góly.
Chotoviny vak mají nejlepího
støelce soutìe Bondareva, který se
blýsknul hattrickem. K nìmu se pøidal jetì Èech, který se vrátil po zranìní do základní sestavy. Z Chotovin dorazilo do Bøilice, kde se zápas
odehrál, velké mnoství fanoukù.
Divoký prùbìh zápasu se musel divákùm líbit. Prùbìh zápasu: 0:1, 2:1,
2:3, 4:3, 4:4.
Remíza je asi férová, kadý tým
mìl jetì dalí ance a ani jeden ze
soupeøù si prohrát nezaslouil. Kluci
toho mìli v horku plné zuby, ale vydali se maximálnì. Udreli jsme jarní neporazitelnost, co je super,
hodnotí trenér Duan Mendel.
TØEBOÒ B  CHOTOVINY 4:4 (2:3)
Dalí týden pøinesl pravdìpodobnì nejvìtí lágr kola, který se odehrál na chotovinském stadionu.
V souboji o tøetí místo se Chotoviny
utkaly s Tøebìticemi a byla z toho
povedená sobota. Domácí fotbalisté

své fanouky potìili, po vìtinu
zápasu mìli navrch. V prvním poloèase se slavilo hned dvakrát, nejdøíve Pavlíèek nádhernì uklidil míè
k tyèi, jetì hezèí gól pak pøipravili
Kromka s Bondarevem. Kromka oblouèkem poslal Bondareva za obranu soupeøe a nejlepí støelec soutìe se nemýlil. Po poloèase se trefil
jetì dorostenec Cetlovský, který
uzavøel støelecký úèet zápasu.
Je to skvìlá sezona. Kluci odehráli skvìlý zápas a po zásluze se
posunuli na tøetí pøíèku. Od 14. kola
jsme neprohráli, to u je òùra deseti zápasù v øadì. Klobouèek dolù,
kluci, vzkazuje svému týmu trenér
Mendel.
CHOTOVINY  TØEBÌTICE 3:0 (2:0)

il poskytnout pár hráèù a doplnit
nás, za co mu moc dìkujeme. To
samé dorost. Bez nich by to bylo
nìkdy hodnì sloité, pøipustil kouè
Køíka.
Vidìt byly hlavnì posily z prvního týmu v podobì bratrù Vrhelù
a Jakuba Jordáka. Hlavnì Tomá
Vrhel se snail i po tìkém zápase
B tøídy chodit za druhý tým a vydat
ze sebe maximum. Dokonce si bral
i dovolené z práce, aby stihl zápasy.
Za béèko dal 12 gólù a nejspí se tak
stane nejlepím støelce týmu. Roli
tvrïáka si vzal na starost Jordák. Zlý
mu týmu, druhý nejtrestanìjí hráè
soutìe, ale také jeden z nejlepích
stoperù v soutìi. Za áèko útok, za
béèko obrana. Univerzál.
Béèko si v soutìi poradilo se
soupeøi jako Radenín-Kozmice, Øepeè-Opaøany, Vìtrovy B, Boejovice, Radìtice. Nejvìtím soupeøem
v boji o postup byl ale jednoznaènì
táborský FC Míè. Chotoviny ho na
podzim doma porazily 4:2 a na jaøe
s ním zmìøily síly hned dvakrát.
První jarní zápas s Míèem byl klíèový, první s druhým. Dokázali jsme

zvítìzit a nastartovali skvìlou jarní
sérii, prozradil trenér béèka. A je to
tak. První jarní duel s FC Míè výhra
0:3 venku. Druhý zápas doma remíza 1:1, co staèilo k nastartování
mistrovských oslav.
Je to obdivuhodné, e jetì
v tolika letech mají kluci stále chu
hrát. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, pracoval celý tým a lapalo to
i mimo høitì. Rozhodèí Jaroslav
Nìmec nám v nìkolika zápasech urèitì také pomohl, culil se kouè Køíka.
A co bude dál? Zkusí se tøetí tøída. Tam rozhodnì nechceme hrát
druhý tým. Sice je to zase o stupeò
lepí soutì a budeme hrát na kvalitnìjích høitích. My se toho ale
nebojíme a chceme se prát o pøední
pozice v celé soutìi, prozradil trenér. Po posledním víkendovém zápase a dokopné si Køíka se svými
svìøenci chvilku oddychne, pak u
ale vechno pojede nanovo. Na zaèátku èervence èeká B tým turnaj
v Oldøichovì.
Béèku za letoní mistrovskou
sezonu jetì jednou gratulujeme!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

