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ZDARMA

Práce na pøestavbì dvou tøíd mateøské koly zahájeny
S koncem kolního roku
2017/2018 zahájila firma FIMAX s. r. o. pana Miloe Filipa
práce na rekonstrukci dvou nejstarích tøíd mateøské koly.
Nejprve byly vystìhovány
vechny rekonstruované prostory. Následovalo vybourání
vech pøíèek, podlah a stropù.
Z dùvodu výskytu azbestu probíhaly práce pod kontrolou kraj-

ské hygienické stanice. Po vybourání bylo nutné prostory
dokonale vyèistit a vymýt tak,
aby následné mìøení neprokázalo nadlimitní výskyt azbestu
ve vzduchu. Po úspìném vypoøádání se s azbestem zahájila
firma práce na vyzdívání nových
pøíèek, rekonstrukci rozvodù
vody, kanalizace a topení.
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Dle sdìlení majitele
firmy pana Filipa zatím
probíhá ve podle plánu a je plnìn èasový harmonogram prací. K dokonèení zbývá jetì udìlat hodnì práce, ale ji
dnes se mohou nae
dìti tìit do nové mateøské koly.
Z. Turek
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Ze
zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
z 19. zasedání konaného dne
31. kvìtna 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny.
3. Úèetní závìrka obce Chotoviny
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíza rok 2017.
ková, p. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza,
4. Závìreèný úèet obce Chotoviny
p. Hrstka, p. Jordák, p. PaedDr. Nìmec,
za rok 2017.
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, p. Praák,
sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, 5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
p. Mgr. Mendel od 19:10 hod.
6. Zmìna obecnì závazných vyhláOmluveni: p. Filip, p. Moos.
ek, které stanoví kolské obvoNávrh usnesení: p. Dr. Nìmec,
dy.
p. Praák.
7. Zruení vyhláky, kterou se proOvìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
vádí poární øád obce.
sl. Mgr. Sochùrková.
8. Pozemky.
Zapisovatel: p. Knotková.
9. Stanovení vodného a stoèného
Program:
od 1. 9. 2018.
1. Kontrola usnesení z 18. z.o.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregi- 10. Zmìna è. 3 územního plánu
Chotoviny.
onu Venkov za rok 2017.

Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní
vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuze
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení z 18. zasedání byly ovìøeny
p. Mgr. Honzou a p. Ing. Novotnou,
byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky
a jsou proto povaovány za schválené.

Kontrolu pøijatých usnesení provedl pan starosta, konstatoval, e byla
splnìna.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregion Venkov rok 2017  celý závìreèný úèet je souèástí materiálù pro
dnení jednání. Nebyly k nìmu ádné dotazy.
Usnesení è. 253/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závìreèný úèet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017 bez výhrad. Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Úèetní závìrka obce Chotoviny
za rok 2017  úèetní závìrku pøedstavuje soubor finanèních výkazù,
které úèetní jednotka sestavuje za
úèetní období k rozvahovému dni.
Obec má povinnost schvalovat úèetní závìrku dle vyhláky è. 220/
2013 Sb.
Usnesení è. 254/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje úèetní závìrku obce za rok 2017 bez pøipomínek a výhrad. Výsledek hospodaøení ve výi 5 506 685,32 Kè bude
pøeúètován úèetním zápisem 431/
432 dnem schválení úèetní závìrky.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Závìreèný úèet obce Chotoviny
za rok 2017  kompletní doklady,
ze kterých se závìreèný úèet skládá,
obdreli zastupitelé s materiály pro
dnení jednání. Zveøejnìny byly na
úøední desce od 14. 5. do 31. 5.
2018. Bez pøipomínek.
Usnesení è. 255/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závìreèný úèet obce Chotoviny za rok 2017, jeho souèástí
je Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2017.
Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas s hospodaøením obce bez výhrad.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce è. 5, 6, 7/2018  nebyly
k nim ádné dotazy.
Usnesení è. 256/2018/Z19..
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení è. 5, 6, 7/2018
schválená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Zmìna obecnì závazných vyhláek, které stanoví kolské obvody
 obec Chotoviny na svém zasedání
12.6.2017 rozhodla vydat obecnì
závaznou vyhláku obce Chotoviny
è. 1/2017, kterou se stanoví spoleèný kolský obvod základní koly
a vyhláku è. 2/2017, kterou se stanoví spoleèný kolský obvod mateøské koly. /pokraèování na str. 5/
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Poslední týden v èernu byla opravena komunikace u øa-

dových domù v ulici U Lomu. Drobné úpravy se doèkal
také vjezd do Èerveného Záhoøí.

❖ V mìsíci srpnu také odstartuje výstavba chodníku v ulici ❖ V èervenci budou zahájeny práce na rekonstrukci hairoká (mezi ulici Sadovou a Ovocnou ) a také budou zahájeny práce na zateplení zbývajících stran budovy obecního úøadu.
❖ Obec zajistila prodlouení stavebního povolení na pøestavbu kuelny (vybudování ètyødráhy). Platné stavební
povolení bude zapotøebí k opìtovnému podání ádosti
o dotaci.
❖ V èervnu byla provedena obnova technologické èásti èistírny odpadních vod pod nádraím (výmìna aeraèního systému, kalibrace mìøení, instalace optického snímaèe kyslíku).

Pomoci recyklovat staré elektro
mùete i netradiènì

sièské zbrojnice v Sedleèku, v srpnu se rozbìhnou práce na rekonstrukci hasièské zbrojnice v Brouèkovì
Lhotì.
❖ Stavební úøad vydal povolení k výstavbì víceúèelového høitì v Jeníèkovì Lhotì. Obec nyní hledá monost získání dotace na tento projekt.
❖ Na fotbalovém høiti byla zahájena rekonstrukce èásti
tribuny. Práce budou dokonèeny do Chotovinských slavností , které se uskuteèní ve sportovním areálu TJ Sokol Chotoviny dne 11. 8. 2018.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

LETNÍ KINO CHOTOVINY

Tìko by se dnes asi nael nìkdo, kdo
neví, kam s vyslouilým elektrospotøebièem. Systém jejich sbìru a recyklace, který se v Èeské republice buduje u od roku 2005, postupnì pøinesl tisíce
a tisíce moností, jak se domácích vyslouilcù zbavit na nejrùznìjích sbìrných místech. Proè si ale se starým elektrem jetì naposledy neuít trochu
zábavy nebo neudìlat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, nejvìtí èeský kolektivní systém pro sbìr
a recyklaci elektra, u vytvoøil na 13 500 míst zpìtného odbìru. Jejich prostøednictvím lidé odevzdali 19 milionù vyøazených elektrospotøebièù o hmotnosti více ne 330 tisíc tun.
Sbìrné dvory s jasnì danou provozní dobou, kontejnery trvale umístìné
na veøejnì pøístupných místech nebo tøeba mobilní sbìry organizované
pravidelnì obcemi jsou moností, na ni u jsme si vichni zvykli. Moná
ale netuíte, e starým spotøebièem mùete také obdarovat potøebné lidi,
nakrmit zvíøata v ZOO, nebo rozíøit muzejní sbírky.

Kdy staré neznamená nefunkèní
Moná máte doma spotøebiè, který stále dobøe funguje, vy jste se ale
rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, mení spotøebu - nebo se vám
prostì svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte anci pomoci
potøebným lidem.
K tomu je urèen projekt Jsem zpìt, který rovnì organizuje ELEKTROWIN. Dává monost nabídnout k dalímu pouití spotøebièe, kterých se
lidé chtìjí zbavit, pøitom jsou ale stále funkèní a mohly by po odborném
posouzení, se zárukou, dále slouit potøebným.
Projekt reaguje na poadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem
opìtovné pouití. Rozumí se tím pouití zpìtnì odebraného nebo oddìlenì sebraného elektrozaøízení nebo komponentù takového elektrozaøízení
bez jejich dalího pøepracování ke stejnému úèelu, pro který byly pùvodnì
urèeny.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromì podrobných
informací také formuláø, pøes který lze nabídnout svùj spotøebiè k opìtovnému pouití. Odborníci na základì zadaných údajù posoudí vyplnìné parametry zaøízení, a pokud vyhovuje, pøijedou si pro spotøebiè rovnou k dárci
domù.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístìno 101 spotøebièù, za celou
dobu trvání projektu - tedy od roku 2014, kdy zaèala jeho pilotní fáze - u
pøes 300. Pøíjemci jsou vesmìs neziskové organizace.
Pokraèování pøítì ......
H. Heømánková, OÚ Chotoviny

Odeèty vodomìrù

V mìsíci srpnu probìhnou pravidelné odeèty vodomìrù. Ji nìkolikátým rokem pár dnù pøedem dostáváte oznámení, kdy probìhne odeèet právì ve Vaí
nemovitosti. Stále vak není u vech nemovitostí potovní schránka, proto je problematické oznámení nìkde zanechat. Dále ádáme vechny majitele o spolupráci pøi odeètech, tedy o kontrolu funkènosti domovních zvonkù
a zpøístupnìní vodomìru obcí povìøenému odeèitateli. Pøedevím majitele rekreaèních nemovitostí prosíme, pokud nebudou v srpnu ve své
nemovitosti k zastiení, aby stav vodomìru oznámili na Obecním úøadì
Chotoviny nejdéle do konce srpna nìkterým z tìchto zpùsobù: na telefonu 381 284 570, e-mailem poplatky.ou@chotoviny.cz nebo vhozením stavu vodomìru na papíøe do schránky u vchodu na obecní úøad.
Hana Heømánková, OÚ Chotoviny
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/dokonèení ze str. 2/

V rámci metodické pomoci bylo zástupci Ministerstva vnitra obci uloeno tyto vyhláky upravit tak, aby
vechna ustanovení byla v souladu
s platnými zákony.
Usnesení 257/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku obce Chotoviny è. 1/2018, kterou se stanoví èást
spoleèného kolského obvodu základní koly.
Usnesení 258/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku obce Chotoviny è. 2/2018, kterou se stanoví èást
spoleèného kolského obvodu mateøské koly.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Zruení vyhláky, kterou se provádí poární øád obce  protoe
souèasný poární øád obce vydaný
jako OZV è. 2/2007 ji není zcela
v souladu s platnými zákony, je potøeba ho zruit a vydat nový. Nový
poární øád bude vydán formou
smìrnice, která podléhá schválení
radou obce.
Usnesení è. 259/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku è. 3/2018, kterou se ruí obecnì závazná vyhláka
è. 2/2007, kterou se vydává Poární
øád obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Pozemky
 prodej èásti pozemkù p.è. 358/1
a 55/10 v k.ú. Chotoviny  o odkoupení èástí tìchto pøiplocených
pozemkù ádají manelé M.a J.J.,
vlastníci domu èp. 30. V záøí roku
2016 byl na ádost manelù J. zastupitelstvem schválen zámìr prodeje èásti parcely è. 55/10. Geometrickým zamìøením bylo ale zjitìno,
e je jetì pøiplocena èást obecního
pozemku p.è. 358/1 o ploe 1 m2.
Zámìr schválen 1. 3. 2018.
Usnesení è. 260/2018/Z19.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje prodej pozemkù v k.ú.
Chotoviny, dle geometrického plánu è. 783-165/2018 novì oznaèených pp.è. 358/4 ostatní plocha, jiná
plocha o výmìøe 1 m2 a p.p.è. 55/11
zahrada o výmìøe 7 m2, manelùm
M. J. a J. J., bytem Chotoviny, za
cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

Obèánci 2018
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 zámìr prodeje èásti pozemku
p.è. 41/1 v k.ú. Èervené Záhoøí 
o odkoupení èásti pozemku o výmìøe
cca 90 m2 ádají manelé J. a V. M.,
vlastníci domu èp. 16.
Rada obce nedoporuèuje schválit
zámìr, protoe se jedná o pøístupovou komunikaci k dalím nemovitostem a prodejem by dolo k neúmìrnému zúení pøístupu.
Usnesení è. 261/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje poadované èásti pozemku p.è. 41/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Èervené
Záhoøí.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemku
p.è. 486/2 v k.ú. Èervené Záhoøí 
o odkoupení ádají manelé J. a D. .,
vlastníci nemovitosti èp.168.Po této
parcele vede cesta, která je dnes slepá, ale v územním plánu je poèítáno
s jejím napojením na komunikaci
v plánované obytné zónì ÈZ.1.SO.
Usnesení è. 262/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje poadované èásti pozemku p.è. 486/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Èervené
Záhoøí.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje pozemku p.è. 505/
1 v k.ú. Chotoviny  o odkoupení
pøiploceného pozemku o výmìøe 84
m2 ádá paní J. P., vlastník domu
èp. 48.
Usnesení è. 263/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pozemku p.è. 505/1 v k.ú.
Chotoviny za cenu 200,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Stanovení vodného a stoèného
od 1. 9. 2018  zastupitelùm bylo
pøedloeno celkové porovnání vech
poloek výpoètu ceny pro vodné
a stoèné podle nákladù roku 2017
a kalkulace nákladù na dalí zúètovací období.
Usnesení è. 264/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové porovnání vech poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné podle
cenových pøedpisù pro vodné a stoèné pro rok 2017.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 265/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje od

1. 9. 2018 cenu pitné vody ve výi
42,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 266/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2018 cenu stoèného ve výi
16,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Zmìna è. 3 územního plánu
Chotoviny  o poøízení Zmìny è. 3
ÚP Chotoviny rozhodlo Zastupitelstvo obce Chotoviny svým usnesením è. 9 ze dne 15. 6. 2017. Zadání
Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny je výsledkem procesu projednávání zadání
s dotèenými orgány, obcí, pro kterou se tato zmìna poøizovala, sousedními obcemi, veøejností, správci
sítí a ostatními pøíslunými orgány
a organizacemi, kterých se øeení
Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny dotýká.
Na základì projednání návrhu zadání nebyl vznesen poadavek na zpracování variant a zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce
Chotoviny dne 9. 11. 2017.
Spoleèné jednání o návrhu Zmìny
è. 3 ÚP Chotoviny probìhlo dne
18. 12. 2017. Na základì dolých
stanovisek a vyjádøení bylo vypracováno jejich vyhodnocení a následnì byl návrh pøedán k posouzení
nadøízenému orgánu, kterým je Krajský úøad - Jihoèeský kraj. Posouzení bylo krajským úøadem vydáno dne
4. 4. 2018 è. j. KUJCK 45734/2018,
ve kterém konstatoval, e lze zahájit
øízení o vydání této územnì plánovací dokumentace.
Oznámení o zahájení øízení o vydání
Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny bylo uèinìno veøejnou vyhlákou ze dne
17. 4. 2018. Tato veøejná vyhláka
byla zveøejnìna na úøední desce obce
Chotoviny po dobu min. 37 dnù. Ve-

Adéla Doubravová ä Anna Krejèová ä Kayla Mazaná
Karin Mièkalová ä Michal Pokorný ä Vít erpán
Hana Samcová ä Adéla Trachtová ä Frantiek Babor
Václav Èabák ä Adéla Domkáøová ä Elen Kaparová
imon Lape ä Martina Merxbauerová ä Albìta Nádvorníková
ä Jaroslav Petránìk
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øejné projednání probìhlo dne
22. 5. 2018. Na veøejném jednání nebyly uplatnìny ádné námitky ani
pøipomínky.
Usnesení è. 267/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje vypoøádání pøipomínek a
rozhodnutí o námitkách uplatnìných
v rámci Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 268/2018/Z19.
Zastupitelstvo obce Chotoviny:
I. Bere na vìdomí:
dokumentaci Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny.
II. Konstatuje,
e návrh Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny
není v rozporu s Politikou územního rozvoje,s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotèených orgánù, e není
v rozporu s výsledkem øeení rozporù, protoe k nim nedolo a není
podopracování v rozporu se stanoviskem Krajského úøadu - Jihoèeský
kraj, odbor regionálního rozvoje.
III. Vydává
1. Zmìnu è. 3 ÚP Chotoviny formou
opatøení obecné povahy v rozsahu
výrokové èásti 2 strany textu A4,
dále odùvodnìní v rozsahu 8 stran
textu A4.
2. Veøejnou vyhláku, kterou oznamuje vydání Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny.
IV. Ukládá
starostovi obce Chotoviny zajistit
prostøednictvím poøizovatele:
1. uloení dokumentace Zmìny è. 3
ÚP Chotoviny, vèetnì dokladù o jeho
poøizování u obce Chotoviny;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací Zmìny è. 3 ÚP Chotoviny, opatøených záznamem o úèinnosti pøíslunému stavebnímu úøadu a úøadu územního plánování Tábor, Krajskému úøadu - Jihoèeský kraj;
3. zveøejnit údaje o vydané Zmìnì
è. 3 ÚP Chotoviny, zpùsobem umoòujícím dálkový pøístup na web
stránkách obce www.chotoviny.cz.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:55 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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PAN TOVÁRNÍK EISNER

Nìkteøí lidé jsou nepouèitelní.
Zdravé a poctivé podnikání povaují
za ve moné, jen ne za chytrost
a v této èinnosti se radìji uchylují
k vyloenému okrádání a podvodné
zlodìjnì. Smutné je, e èasto se tak
dìje i díky rùzným skulinám a nedostatkùm v naich zákonech, ale tak
tomu asi bylo vdycky, jene ne v tak
iroké míøe, jak je tomu dnes. Ale
vrame se do dvacátých let minulého století.
Tehdy do skupiny takovýchto
podnikavcù patøil i jistý Ludvík Eisner, jeho podvodná èinnost zaèínala u tím, e se nechal titulovat
pane továrníku a který ve dvacátých letech minulého století svou
podnikatelskou èinností dùkladnì
zahrál na nervy mnohým obèanùm
jinak pokojného mìsta Veselí nad
Lunicí. A jak se pozdìji ukázalo,
nejen jim.
Øeklo by se, e Ludvík Eisner byl
vlastnì neastným èlovìkem, chorobnì posedlým po penìzích a tím
i po lehkém a blahobytném ivotì.
Smùlu mìl v tom, e vekerou svou
iniciativu a dobré nápady jak rychle
sehnat peníze zamìøoval patným
smìrem. A v tom byl nepouèitelný.
U jeden z jeho prvních pokusù jak
snadno pøijít k penìzùm ho tìce

poznamenal. Napadlo ho, aby na
eleznièní dráze zinscenoval nehodu, pøi které by byl zranìn, samozøejmì tak, aby to nezanechalo trvalé následky, a pak mohl na eleznièní správì soudnì vymáhat náleitì
tuèné odkodné. Zámìr mu ale nevyel tak, jak si plánoval. Eisner utrpìl tìké zranìní, které mìlo za následek, e mu musely být amputovány obì nohy. Od té doby musel
nosit protézy. Navíc u soudu bylo
jednoznaènì prokázáno, e si úraz
zpùsobil úmyslnì a proto se jakékoli odkodnìní nekonalo. Eisnera to
ale neodradilo!
Krátce pøed touto epizodou se
mu ve Veselí podaøilo získat mení
podnik a nyní se rozhodl, e ho prodá. Koupilo ho veselské drustvo legionáøù Stavba, ale v té chvíli nemìlo k dispozici celou èástku a Eisner
nechtìl èekat. Vtom pøiel nápad!
Provozovnu legionáøùm prodá
a s placením jim poèká. Pak ji zapálí, legionáøi dostanou od pojiovny
pojistnou èástku, tak mu budou moci
splatit celý dluh a jetì jim nìco zùstane. Eisner byl naden. Skvìlý nápad! A proto nelenil.
V Praze, kde tehdy doèasnì bydlel, si objednal taxik a s cílem zajistit
si alibi se nechal odvézt za známým

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
È E RV E N E C
60 let Ale ákavec, Èervené Záhoøí
Jaroslav Koeluh, Chotoviny
65 let Slávka Koøená, Chotoviny
70 let Jaroslava Lhotová, Chotoviny
75 let Frantiek Bervida, Rzavá
Jaroslava Èervená, Moraveè
80 let Marta Martínková, Moraveè
85 let Vítìzslav Kocourek, Øevnov
Josef Procházka, Polánka
91 let Marie Chobotská, Chotoviny
92 let Miloslav Pekárek, Èervené Záhoøí
Anna Mikeová, Chotoviny
SRPEN
60 let Josef Jeøábek, Chotoviny
Milue Máèková, Èervené Záhoøí
Milena Dvoøáková, Brouèkova Lhota
65 let Jiøí Poustka, Èervené Záhoøí
70 let Václav Novotný, Chotoviny
Milada andová, Chotoviny
90 let Marie Slepièková, Beranova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Dalí rok je úspìnì za námi

Spolek pøátel koly Chotoviny má za sebou dalí rok své èinnosti.
Období prázdnin je pro spolek èasem nejen pro bilancování, ale také pro
nabírání sil do nového kolního roku. Uspoøádali jsme pìt úspìných
akcí  Mikuláskou nadílku, Karneval, kolní slavnost, Guláování a Den
dìtí. Vechny akce se stále tìí vysoké pøízni návtìvníkù. Opìt jsme
pøivítali pøes tisícovku osob, co je pro nás bez pochyby nejvìtí odmìnou. Díky penìzùm získaných ze vstupného, darù a èlenských pøíspìvkù jsme nejen pøipravili skvìlé akce, ale té jsme mohli pøispìt kole
a kolce pøes 22 000 Kè. Ná pøíspìvek byl pouit na pastelkovné pro
prvòáèky, pøíspìvek èlenùm spolku na kolní výlet èi divadlo, na kolní
exkurze a na drobné dárky pro pøedkoláky. Dìkuji touto cestou vem
èlenkám výboru spolku za jejich obìtavou práci, naim rodinám a pøátelùm za podporu a pomoc, Základní kole a Mateøské kole Chotoviny,
Obci Chotoviny a Mysliveckému spolku Chotoviny za spolupráci pøi
poøádání akcí. Nejvìtí dík vak patøí Vám vem, kteøí nám svou úèastí
na spolkových akcích pomáháte podporovat chotovinské dìti.
Tìíme se s Vámi opìt na vidìnou v novém kolním roce.
Jana Lorencová, pøedseda spolku
podnikatelem do Lomnice nad Lunicí. Øízením osudu ale nemohl vìdìt, e jeho známý se krátce pøed
tím zabil pøi autonehodì. To sice
Eisnera nemile pøekvapilo, ale neodradilo od pùvodního zámìru. Nechal se odvézt do Veselí nad Lunicí, øidièi poruèil, aby èekal a odeel
do svého bývalého závodu. Tam ve
skladu hoølavin zaloil poár, rychle
se vrátil k vozu a poruèil jeti do Prahy. Taxikáø Eisnera upozornil, e
v budovì, odkud vyel, jsou vidìt
podezøelé záblesky, ale Eisner ho odbyl, aby si radìji hledìl øízení vozu.
Do Prahy dorazil èasnì ráno.
Paliè Eisner byl brzy vypátrán.
Nìkteøí lidé ho toti vidìli a nebylo
tìké uhodnout, co asi ve svém bývalém závodì dìlal. Soud ho poslal
do vìzení na ètyøi roky. Kdo by snad
myslel, e se Eisner pouèil a moná
i polepil, erednì by se zmýlil. Sotva za ním po ètyøech letech zapadly
dveøe vìznice a nadýchl se èerstvého vzduchu, u pomýlel na realizaci nápadu, který vymyslel ve vìzení.
Na sklonku roku 1924 navtívil
pana Mìkotu, majitele velkého zlatnictví na praském Václavském námìstí, a pøedstavil se mu jako øeditel panství Ratiboøské Hory. Jeho
zamìstnavatel ho prý povìøil delikátní záleitostí  prodejem briliantových skvostù, ovem zcela diskrétnì  vìc by se nemìla dostat na veøejnost.
Majitel zlatnictví byl zkuený obchodník a nebyl naivní. Proto Eisnerovi nabídl, e se svým úèetním
zajede do Ratiboøských Hor k osobnímu jednání. Pan øeditel Eisner
souhlasil. A tak na táborském nádraí ve stanovený den èekal na zlatníka Mìkotu a jeho úèetního luxusní

automobil s livrejovaným øidièem
a samozøejmì pan øeditel panství.
Kdy pøijeli k ratiboøskohorskému
zámku, pan øeditel Mìkotovi vysvìtlil, e se celé jednání uskuteèní
v autì, protoe panstvu, které se momentálnì dostalo do tíivé finanèní
situace, by byla celá vìc velice inantní.
Nic netuící pánové to shovívavì
pochopili, Mìkota pøedal Eisnerovi
220 tisíc Kè v hotovosti jako zúètovatelnou zálohu, protoe kupní cena
mìla být dohodnuta a po prohlídce
briliantù v jeho odborném závodì
v Praze. Eisner vzal peníze, na chvilku se omluvil a zmizel za dveømi
zámku. Po chvíli se vrátil s milým
úsmìvem a s malým kuføíkem. Pak
pánové odjeli k rychlíku do Prahy,
Eisner s nimi. Ve vlaku cesta utìenì ubíhala, a pøed Prahou se Eisner pánùm omluvil, e si odskoèí na
WC, kuføíèek samozøejmì zanechá
pánùm v kupé. Kdy se ale dlouho
nevracel, zlatník otevøel kuføík a pokouel se o nìj lak! Byly v nìm bezcenné kameny!
Pøípadu se ujala policie, ale kde
u byl Eisner! V ratiboøskohorském
zámku vyetøovatelùm sdìlili, e
zmínìný kuføík si tu odloil neznámý mu, který se pøedstavil jako filmový reisér, a v mìsteèku i jeho
okolí hodlá natoèit velkofilm. Proto
si prý chce prohlédnout terén. Vrátil
se pozdì veèer, vyzvedl si kuføík
a odeel.
Eisner trestu neunikl. Zlatník
Mìkota ho bezpeènì poznal v albu
zloèincù, a tak na deset let putoval
tam, kam patøil. Pøedtím ho ale policie musela najít a zajistit. Stalo se
tak v Norimberku.
Jaroslav Wimmer

Nový obèánek
Nela Fialová
Jeníèkova Lhota

7-8/2018

LISTY CHOTOVINSKA

7

NOVÉ KNIHY

BEZPLATNÝ VZDÌLÁVACÍ KURZ PRO MAMINKY V TÁBOØE

Maminky, neváhejte a pøihlaujte se do bezplatného kurzu poèítaèù
a mìkkých dovedností. Od konce záøí 2018 otevíráme maminkám z Tábora
a okolí skvìlou vzdìlávací pøíleitost. Unikátní program, který pomáhá najít
správnou cestu k seberealizaci a podporuje sebevìdomí jak v osobním, tak
i pracovním ivotì. Nauèíte se spoustu nového. Práce s poèítaèem se stane
zábavou. Prezentování pøed lidmi bude brnkaèka. Získané certifikáty zlepí
postavení pøi nástupu do práce. Úprava fotografií bude hraèka. Návrhy
webových stránek a loga mohou nastartovat chu podnikat. Naleznete nová
pøátelství. Strávíte mnoho krásného èasu s naimi ikovnými lektory. Ti
vám pøedají své znalosti a zkuenosti. Abyste se výuce mohly naplno vìnovat, postaráme se i o vae dìti. Pro malé to je pozvolný nácvik pøed
kolkou. Nejmení se poøádnì prospí a velké dìti pozlobí nae chùvièky.
Zní to skvìle, a proto neváhejte s pøihlaováním na www.attavena.cz nebo
kontaktujte koordinátorku na emailové adrese zuzana.heferova@attavena.cz.
Kapacita míst je omezena.

TRACI CHEE  MOØE INKOUSTU
A ZLATA. Ohromující debut o temném svìtì, kde je ètení výsada a je
povoleno jen tìm nejmocnìjím.
Sefia se ukrývá v divoèinì se svou
tetou Nin od doby, kdy byl zavradìn její otec. Kdy vak tetu unesou,
zaène si klást otázky. Kdo Nin unesl,
a proè? Souvisí její zmizení s otcovou vradou a s podivným hranatým pøedmìtem, který teta tak peèlivì schovávala? Tajemná Kniha, kterou ale nedokáe pøeèíst, a záhadný
nìmý chlapec, jeho zachrání pøed
krutým zacházením, se stanou její
nadìjí. Klíèem k odhalení magického svìta i otcovy tragické smrti.
HALINA PAWLOWSKÁ  ZASE
ZOUFALÉ ENY DÌLAJÍ ZOUFALÉ
VÌCI. Kniní pøedloha filmové komedie Zoufalé eny dìlají zoufalé
vìci. Já Václava milovala! Vùbec
jsem si neumìla pøedstavit, e bych
chodila s nìkým jiným, a kdybych
byla jen trochu víc religióznì vychovaná, tak bych kadý veèer zvedla
hlavu k nebi a dìkovala bych Bohu,
e mi seslal tak dokonalého mue.
Dokonalý byl proto, e vùbec existoval! e byl zdravý, mìøil víc ne
metr osmdesát, mìl vlasy, mìl zuby,

neilal a chtìl mì!
To bylo nejdùleitìjí  chtìl mì!
Kdyby slintal, bylo by mi to nakonec
asi fuk...
LUKE ALLNUTT  NEBE JE NAE.
Rob Coates v ivotì dosáhl veho,
po èem touil. Je úspìný, astnì
enatý a má bájeèného synka, s ním
je kadý den plný dobrodruství.
Poté vak jeho rodinu zasáhne nelítostná nemoc a ve zmìní. Rob se
ocitne na dnì a nedokáe pøeklenout
propast, je ho náhle oddìluje od
jeho ivota. Jedinou útìchu nachází
ve fotografování míst, která navtívil
se synem. Pomùou mu vzpomínky
na astné chvíle dojít odputìní?
FELIX FRANCIS  TROJKORUNA.
Vyetøovatel BHA Jeff Hinkley je
osloven svými protìjky z druhé strany Atlantiku, aby jim pomohl vyøeit
nanejvýe choulostivý pøípad. Vypadá to toti, e z agentury, zabývající
se korupcí ve sportu v USA, nìkdo
vynáí dùvìrné informace o jednotlivých pøípadech. Jeff se v utajení
poutí do pátrání v zákulisí amerického dostihového svìta a brzy zjiuje, e se ocitl mezi dvìma mlýnskými koly a e se jeho protivníci
nezastaví pøed nièím, ani pøed vradou. Hraje se toti a tu nejprestinìjí z cen - o Trojkorunu.
MICHELLE FRANCES  PØÍTELKYNÌ. Laura má zdánlivì vechno, co
si mùe pøát. Úspìnou kariéru, bohatého manela a pohledného syna
Daniela. Ten se jednoho dne seznámí s Cherry a bezhlavì se do ní zamiluje. Objevila se tahle okouzlující
dívka v Danielovì ivotì náhodou?
Jaká tajemství skrývá? Aby Laura
ochránila svùj vztah se synem, uchýlí
se k nestoudné li, která bude mít
pro vechny nedozírné následky.
ROBERT BRYNDZA  DO POSLEDNÍHO DECHU. Mìlo to být tvé vysnìné rande. Ale místo toho jsi obìtí...
aty nasáklé krví, víèka násilnì zavøená. Tak vypadá mrtvá dívka v kontejneru. Detektiv éfinspektor Erika
Fosterová je sice na místì nálezu jako
první, pøípad ovem nespadá do její
kompetence. Tento fakt ale Eriku nedokáe zastavit. Nejprve si musí zajistit místo ve vyetøovacím týmu,
pøesto se Erika rovnou vrhne do práce - a rychle odhalí souvislost s jinou, ètyøi mìsíce starou nevyøeenou vradou. Obì dvì obìti se naly
ve stejném prostøedí a zemøely stejným zpùsobem. Navíc si obì smluvily schùzku po internetu... Kdy za
podobných okolností zmizí dalí
dívka, musí Erika Fosterová, Mossová i Peterson jednat co nejrychleji. Kolik èasu jim zbývá, ne dívku
sadistický vrah také zabije? Kdo se
skrývá za falenými profily na Facebooku a láká naivní mladé eny na
schùzku? Jak chytí Erika vraha, který vlastnì existuje jen virtuálnì?
/pokraèování na dalí stranì/
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Pro dìti a mláde:
MATT GROENING 
SIMPSONOVI. Komiksový výbuch. Pøipravte se na øetìzovou reakci smíchu! Nad mìstem
se roztáhl nebezpeèný radioaktivní
mrak... a obyvatelùm Springfieldu
nezbylo nic jiného, ne se nastìhovat k panu Burnsovi. Vedle toho získaly Krustyburgery nebezpeènou
konkurenci  hamburgery Homera
Simpsona! Homer se také stane poárníkem, mìsto zachvátí finanèní
krize a Krusty zaène Marge radit, jak
naloit se ivotem. To nemùe dopadnout dobøe.
DISNEY  V HLAVÌ. V hlavì malé
Riley  tak jako v mysli kadého èlovìka  se nachází velitelství, kde sedí
pìt nejdùleitìjích lidských emocí.
Radost by chtìla, aby Riley byla za
kadou cenu astná. Je-li ovem tøeba zjednat spravedlnost nebo se bránit, do hry vstupuje Vztek. Nechu
pøichází ke slovu, kdy se na obzoru
objeví nìco odporného. Strach se
stará o to, aby se Riley vyhýbala nebezpeèným situacím, a Smutek si
obèas popláèe. Ale jednoho dne se
z velitelství ztratí Radost a Smutek.
Zvládnou to zbylé tøi emoce bez
nich? Rileyin vnitøní svìt se otøásá
v základech...

IVONA BØEZINOVÁ  CHOBOTEM
SEM, CHOBOTEM TAM. Co se stane, kdy v kabinetì pøírodopisu obivne mamutí mládì? Jednoho dne
dojde v kabinetì pøírodopisu k podivuhodné události  obivne tam
mamutí mládì. Neèekaný objev se
podaøí ètveøici kamarádù, a ti se hned
rozhodnou se o mamutka postarat.
Ale kam ho schovat? A jak jeho pøítomnost utajit? Mía, Nina, Vládík
a Teo mají plnou hlavu starostí, zato
mamutík se má èile k svìtu. Jak jen
kolotoè nastalých bláznivých situací
dopadne?
JANOSCH  JAK KRÁSNÁ JE PANAMA. Tygøík a Mía spolu ijí
v domku u øeky, ale zaène je pálit
dobré bydlo. Kdy jednoho dne pøipluje po vodì bedna s nápisem PANAMA, rozhodnou se do té cizokrajné konèiny vonící po banánech vypravit. Na cestì potkají Myku i Kravku, ale ty o vysnìné zemi nic nevìdí.
A Liáka jen zdrují od lumpáren.
Snad jim nìco napoví kmotra Vrána? Kamarádi putují dál, protoe
kdy má pøítele, nemusí se nièeho
bát! A jejich tygrokaèka taky ne.

Z. Sumerauerová

Ohlédnutí za závìrem sezóny / Mistrovství ÈR
Mistrovství Èeské republiky
en 2018 / Tøebíè
Jediné zastoupení v jednotlivcích
pro nás vybojovala Lenka Køemenová na Mistrovství kraje v Èeských
Velenicích 4. místem a výkonem 580
kuelek. I proto s ohledem na její
formu jsme s nadìjí oèekávali tøebíèské vystoupení.
Bohuel nepøíjemný los, zaèínáme v první ètveøici v 8 hodin ráno
po dlouhé cestì, se asi podepsal na
pøípravì a koncentraci. Lenka nepodává svùj standart, výkonem 515
bodù obsazuje 42. místo a nedìlní
finále (postupuje 24 ze 48 úèastnic)
se pro nás uzavøelo. Celkovým vítìzem v kombinaci 2 x 120 hs se
stává Veronika Petrov / Konstruktiva Praha za výkon 591 + 588 kuelek, nedìlní finále pak vyhrává Lucie
Vaverková / Rosice - 593.
Pøesto patøí Lence Køemenové
nae velké uznání, gratulujeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci.
Kadá taková zkuenost se èasem
zúroèí a jednou, tøeba ji pøítì, se
povede lépe.

Mistrovství Èeské republiky
dvojic muù 2018 / Valaské
Meziøíèí

Druhé zastoupení, tentokrát ve
dvojicích muù, se podaøilo opìt po
loòské úèasti naim divizním hráèùm. Jan Bartoò a Zbynìk Hein se
probojovali na finálový turnaj do

Valaského Meziøíèí. Kvalifikace na
tento závìreèný turnaj spoèívá v
úèasti na nìkterém z 18 turnajù po
celé republice, kde se vítìzové kvalifikují pøímo a doplní je dvojice dalích nejlépe umístìných do celkového poètu dvaceti dvojic.
Letos se to podaøilo sice opravdu na poslední chvíli, ale poèítá se.
Na mistrovství se následnì rozdìlují tituly a dvì sady medailí za
disciplínu 2 x 120 hodù a v celkovém poøadí 16 dvojic jetì postupuje do nedìlního vyøazovacího souboje v tandemech 2 x 30 hodù. Za
úèasti celé èeské reprezentace, hráèù pùsobících v zahranièí a v ligových týmech jsme tedy jako zástupci
nejnií soutìe.
Letoní cíl byl zøejmý - postup
do tandemù a pokusit se pøekvapit.
A to se povedlo!!! Výborný výkon Zbyòka - 585 podpoøený hodnì
slunými Honzovými 553 kuelkami nám nakonec zajiuje 14. místo
a nedìlní play off.
V nedìli dopoledne zaèínáme se
vèerejí bronzovou dvojicí Vrbata /
Semerád. Po vyrovnaném prùbìhu
(na dráhy 1:1) pøichází rozlutìní
Sudden Victory / Náhlá smrt. Chlapcùm se daøí a 2 x 7 proti 2 x 6 kuelek soupeøe nás posouvá dále. Je tu
ètvrtfinále a hodnì tìký protivník
Endrt (mistr svìta 2018 v tandemech) / Neumann. Nae dvojka jde
do duelu nekompromisnì, hraje
druhý nejlepí nához dne - 170 bodù

a rodí se velké pøekvapení. Bohuel
ve druhé polovinì se projevila velká
zkuenost soupeøe a i následná Náhlá smrt (my 5+5, soupeø 9+7) hraje pro ty druhé. Dva pìkné hody kluky dìlily od minimálnì bronzové
medaile a obrovské senzace.
Velká gratulace a pøejeme si takové úspìchy i nadále!
Nejvìtím pøínosem vak byla
úasná atmosféra mistrovství, ob-

rovská zkuenost a poznatek, e se
dá hrát s kadým soupeøem.
Kategorie dvojic (mui, eny,
smíené) otevírá dalí prostor úèasti na republikovém mistrovství, staèí jen najít si spoluhráèe / spoluhráèku, vybrat si a zabojovat v nìkterém èi více turnajích a jede se na
MÈR. Jen se musí chtít...
Ji dnes se tak tìíme na pøítí
roèníky a jetì jednou tleskáme naim reprezentantùm. M. Vacko

TJ Sokol Chotoviny oddíl kuelek
poøádá 8. roèník

Memoriál

Václava Otradovce

O putovní pohár
tøíèlenných drustev na 3 x 120 hodù
Místo konání: Kuelna TJ Sokol Chotoviny

Termín: pátek 24. 8. 2018 - 16:00 - 21:00 hodin
sobota 25. 8. 2018 - 8:00 - 21:00 hodin
Ceny: Vítìzné drustvo putovní pohár + vìcné ceny
Tøi nejlepí drustva / jednotlivci získají pohár + vìcné ceny
Pøedpis: Na kadé dráze10 hodù do plných +50 hodù doráky
Drustvo odehraje najednou

Startující drustva:
1.liga / Lokomotiva Tábor, Loko Èeské Velenice,
2.liga / Slovan Kamenice, eny Sokol Chýnov,
Nová Bystøice, Silon Sezimovo Ústí,
TJ Sokol Chotoviny ...
Pøijïte povzbudit nae drustva
a zahájit s námi kuelkáøskou sezonu 2018 / 2019.
Tìíme se na Vás, s pozdravem HODU ZDAR!
Obèerstvení samozøejmì zajitìno.
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Kuelky mezinárodnì: Chotoviny hostily Wernshausen (a vyhrály)
Jedinou souèasnou zahranièní
sportovní aktivitou TJ Sokol Chotoviny je kuelkáøské pøátelství (jak øíkáme Freundschaft) s nìmeckým
klubem KC 96 Wernshausen.
Jetì zhruba pøed mìsícem jsme
vzpomínali na bájeèné záitky ze
zájezdu k naim kamarádùm do Nìmecka, jako by to bylo vèera. Jene
od té doby se rok s rokem seel, pak
jetì jednou, a v pátek 15. èervna
jsme u pøivítali kuelkáøskou partu
z Wernshausenu krátce pøed 17. hodinou u nás. Letoní rok byl z hlediska tradice tohoto mezinárodního
klání významným milníkem: slavili
jsme kulatých30 let od naeho prvního setkání v roce 1988 (tehdy jetì v DDR).
Abychom umonili úèast co nejvìtímu poètu zájemcù na obou stranách, stanovili jsme radìji pevný termín u loni na podzim. Z Wernshausenu nakonec pøijelo 11 úèastníkù
zájezdu, co je urèitì jedna z nejpoèetnìjích výprav v historii. Po
dlouhém a srdeèném objímání následovalo drobné obèerstvení a ubytování v rodinách a pak spoleèná veèeøe na kuelnì. A nutno øíci, e dìvèatùm se nálev obzvlátì povedl
(pøesnìji gulá). Snad vichni si dali
jetì náup. Také dalích pochutin,
vèetnì tìch tekutých, byl dostatek.
Nicménì nìmeètí kuelkáøi nejsou
zvyklí den pøed zápasem moc popíjet a ponocovat, take okolo pùlnoci
u bylo na kuelnì prázdno.
V sobotu v 9 hodin byl u nádraí
sraz na pravidelný poznávací výlet
pro nae hosty. Po té spoustì let je
u opravdu tìké nìco nového vymýlet. Ale podaøilo se. Vìtrovská
rozhledna Hýlaèka poskytla nejen
pìkný výhled (i na Chotoviny), ale
136 schodù zároveò poslouilo jako
(pro nìkoho lehký) dopolední trénink. Pak jsme mìli pùvodnì vymylenou návtìvu blízké ZOO. Ale
s ohledem na èas se zrodil (u bìhem páteèního veèera) výborný nápad: soukromý pivovar Obora. Bylo
to tam parádní a nai nìmeètí pøátelé hlavnì ocenili, e to nebylo vùbec
hektisch. Na krátkou prohlídku
výrobní technologie toti navázala
pøíjemná ochutnávka nìkolika druhù místních piv a klidné posezení
v útulných prostorách bývalého hospodáøského stavení. (Kdo z vás tam
jetì nebyl, tak vøele doporuèujeme.)
V pùl jedné jsme se vichni seli
na kuelnì na spoleèný obìd, který
se naim kuchaøkám opìt povedl:
øízek s bramborovým salátem. Dívèí
èást naí party je tøeba opravdu pochválit. Dìvèata mìla na starosti zajitìné kompletního stravování nás
vech od páteèního odpoledne do
nedìlního rána a vichni si jídlo
i spoustu výborných zákuskù pochvalovali.

V pùl druhé probìhlo slavnostní
zahájení zápasu, a to pøivítacím projevem Míry Vacka, pøedsedy oddílu
kuelek. Pak jsme si pøedali upomínkové dárky a lo se na to. Ne se
ale dostaneme k vlastnímu prùbìhu
utkání, je potøeba nìco øíci k soupiskám obou týmù. Zatímco v tom
chotovinském bylo zájemcù o hru
hodnì, v tom nìmeckém jim jeden
hráè chybìl. Nebyli jsme pøíli nadeni z toho, e se na doplnìní svého
týmu domluvil kapitán René s naí
bývalou hráèkou Hankou Køemenovou, která teï válí ve výborné formì
kuelky v Praze. Chotovinský tým
stavìl kapitán Jirka Svaèina ve spolupráci se mnou a vsadili jsme (a
na jednu výjimku) na mládí, take
sebe jsme nechali na lavièce. A teï
koneènì k tomu zápasu.
Jako první za nás nastupuje jako
obvykle Pea (Køemen) a poráí výborným výkonem Georga (432:405),
který hraje také velmi dobøe. Nicménì pro nás zasvìcené nejsou Peùv
bod a cenné kuelky k dobru pøekvapením. Hned po nìm kráèí na
dráhu jeho ségra Ája a vede si výbornì. Solidnì hrajícího Kevina zkuenì poráí (407:396) a tak vedeme
2:0 a o 38 kuelek. Pak pøichází na
scénu Petr (Dìd) a jako by zapomnìl text své role. A to a tak, e se
po pùlce musí stát z nehrajícího kapitána kapitán hrající. Jirka hasí co
se dá a ztrátu sniuje, pøesto duel
s Detlefem vyznívá jasnì v ná neprospìch (367:393) a náskok se tenèí. Ve ètvrté rundì jdou podle plánu
do hry pùl na pùl dvojèata Lenka
a Martina (Køemenovi). Zatímco
Lence se daøí s kvalitnì hrajícím Stefanem skoro dret krok, støídající
Martina dnes vùbec není ve své kùi.
Stefan navíc nemá s naimi mladými
nadìjemi ádné slitování (359:403),

a tak je po dvou tøetinách stav zápasu 2:2 a o 32 kuelek u vedou nai
hosté z Wernshausenu. Jako pøedposlední za nás vstupuje do arény
nejmladí hráè utkání Pája (Makovec) a vede si jako pravý gladiátor!
Inu rodinné geny jsou rodinné geny.
Prùmìrnì hrajícího Reného poráí
(nejlepím výkonem zápasu, jak se
pozdìji ukáe) o parník (437:383) a
otáèí vedení opìt na nai stranu. Kdo
vak zná kuelky, tak ví, e náskok
22 kuelek se dá lehce smazat. Závìreèná dvojice slibuje opravdu pikantní duel, nebo do ringu jdou
proti sobì dvì bývalé chotovinské
spoluaèky a spoluhráèky: Iva (Svatoová) a Nìmka Hanka (Køemenová). Hned od zaèátku získává mírnou pøevahu Hanka, a to hlavnì díky
stylovì dokonalým direktùm v plných
do levé ulice. Iva vak náskok Hanky
pøesnými trefami v doráce sniuje.
I tak je ale celkový rozdíl po pùlce
skoro na nule. Na druhé dráze Hanka opìt sází v plných jednu ulici za
druhou a získává mírné vedení na
stranu týmu hostí. A tak je tu poslední doráka, která rozlutí osud
celého utkání. Dlouhou dobu to vypadá na první vítìzství Wernshausenu v Chotovinách. Bojovnice Iva
je vak proti! Závìr zápasu rozhoduje sérií tøí drtivých úderù: otvírka 5, doraené vechny 4 a pak celá
9! Hanka naopak v závìru nìkolikrát
mine samotnou kuelku a tím je hotovo. Sice nakonec v minisouboji
vítìzí (422:429), ale celkové skóre
zní 5:3 díky 2 bodùm za celkový
souèet (o pouhých 15 kuelek vyí) pro Chotoviny. Je to doma!
Neèekanì dramatický (a nutno øíci
i velice kvalitní) závìr zápasu jsme
si vichni uili. Nejvíce asi Pea, který chvílemi nevìdìl, jestli má fandit
dceøi nebo svému týmu. Nakonec

musel být urèitì spokojen: Chotoviny zvítìzily, a pøitom byla Hanka nejlepí z týmu hostí, souèasnì i z en
a tøetí celkovì. A hlavnì - zùstala
3 kuelky za takou ...
Krátce po 19. hodinì bylo na øadì
tradièní vyhodnocení a ocenìní hráèù obou drustev. Dùleitý je ale
hlavnì dlouhodobý týmový souboj
o putovní pohár, který natrvalo získá
vítìz 3 utkání. A právì tímto vítìzstvím jsme sérii rozhodli 3:2 v ná
prospìch. Nai nìmeètí kamarádi
vak omylem pøivezli pohár nový,
který nám pøedali jako zástavu s tím,
e ten správný dostaneme pøi pøítí
návtìvì Wernshausenu. A jak vtipnì poznamenal Jirka: Pøítì si tedy
moná pøivezeme poháry rovnou
dva.
Bylo urèitì prima, e si z nedaleké fotbalové dokopné áèka na chvilku odskoèil místostarosta Honza
Jordák, aby bìhem vyhláení pøeèetl a pøedal zdravici starosty (Zdenìk
byl na dovolené) a vìnoval hostùm
láhev na veselejí cestu domù (jak
jinak ne zelené).
Veèer pak nastala bujará zábava,
jídlo (grilovaná kuøecí stehna mòam), pití (ve, co hrdlo ráèí),
hudba (dvì harmoniky + vozembouch), tanec (nìkdy i trochu divoký), zpìv (jen obèas malièko falený) a dobrá nálada (to hlavnì) ...
prostì super! Z kuelny jsme odcházeli o nìco pozdìji ne v pátek,
ale zase ne o tolik, abychom nìkoho
z vás po cestì domù vzbudili.
Nedìle ráno je vdycky smutná,
protoe pøichází louèení. Musím øíct,
e pokadé má vìtina z nás slzy na
krajíèku. Tentokrát asi nejvíce ètyøi
úèastníci prvního setkání pøed 30 lety
(Dieter a Ilse, Olina a já). Krásné je
ale to, e se obì party postupnì obmìòují a omlazují. Letos pøijeli nai
kamarádi i s nìkolika novými tváøemi, a i tìm se tato akce hodnì líbila
(jak mi pozdìji napsal Dieter). To je
urèitì pøíslibem pokraèování do dalích let.
Po vydatné snídani tedy pøicházejí na øadu dlouhá objímání a spoleèná focení. Poslední mávání dvìma autùm se znaèkou D a u zùstáváme na kuelnì sami. Teï jetì
rychle ve uklidit a pak hajdy domù.
Dìkujeme vedení naí obce za
chotovinské upomínkové pøedmìty
pro nae hosty a hlavnì finanèní pøíspìvek, který urèitì hodnì pomohl
kvalitnímu zajitìní této akce. Dík
patøí i (v Chotovinách pùsobící) firmì Vafo Holding a.s. (výrobce krmiv pro domácí zvíøata) za poskytnutí reklamních dárkù.
Za poøadatelský tým sepsal
Lubo Bervida.
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Áèko na jaøe neprohrálo ani jeden zápas!

Skvìlou sérii má za sebou nejsledovanìjí chotovinský tým  mui A. V krajské I. B
tøídì áèko ve 13 jarních zápasech ani jednou neprohrálo, co je jedna z nejzajímavìjích sérií v klubové historii. Áèko nakonec skonèilo na ètvrté pozici a vyhláený
kanonýr Volodymyr Bondarev byl s 25 góly
nejlepím støelcem celé soutìe.
U kormidla zùstává i pro dalí sezonu trenér Duan Mendel, kterého Listy Chotovinska na zaèátku letní pøípravy vyzpovídaly.
Nováèkovská sezona se povedla, ale u se
chystáte na dalí. Jaká bude pøíprava?
Startujeme o pár dní døíve ne loni, a to
v úterý 17. èervence, v podstatì mìsíc pøed
prvním mistrovským zápasem. Zaèátek
bude zase hlavnì o nabírání fyzické kondice, která byla naí silnou stránkou. I kdy
na rozdíl od zimní pauzy je teï èas na pøípravu výraznì kratí. Budeme trénovat dvakrát a tøikrát týdnì a èekají nás dva pøedsezónní testy  v nedìli 5. srpna doma
s Boeticemi a za týden v sobotu 11. srpna
v Marovicích.
Letos bude sezona zase jiná, pro hráèe
i fanouky. Chotoviny byly toti pøesunuty do skupiny C.
Je to tak. Krajský svaz pìknì promíchal skupiny, take si opìt budeme zvykat na nové
soupeøe a nová høitì. Ale je to výzva, kabina u se tìí. Z letoní skupiny D jsme zùstali jen my, Voice, Bukovsko a Øepeè. Pøidá se nováèek z Vìtrov a zbytek týmù je
z Písecka. Startujeme v sobotu 18. srpna
v Kováøovì u Milevska.

Bude se nìjak mìnit sloení týmu?
Chystáte nìjaké posily?
U pøed èasem jsme s pøedsedou Honzou
Jordákem øíkali, e moc nechceme jít cestou kupování hráèù za desetitisíce. V poslední dobì jsme pøivedli pouze Jana Pavlíèka, dohoda znìla na dva roky a teï v létì
vyprela. A jsem moc rád, e jsme se s Honzou domluvili i na tøetí sezonì v Chotovinách. Jinak kvùli kolním povinnostem u
nestíhají fotbal Tomá Vácha a Jirka Veselý
a z pracovních dùvodù budou zøejmì jen
na èást zápasù k dispozici bratøi Vrhelové.
Na druhou stranu chceme dál zapracovávat ikovné dorostence. Tomá Cetlovský
u je stabilním hráèem áèka, zkuenosti
sbírají Viktor Voborský, Vaek Kotrlík a velmi dobøe se v závìru jara jevil Kuba Horòák.
Pokud bude klukù v kabinì stále dost
a budou chtít makat, není dùvod brát fotbalisty odjinud.
Zmínil jste dorostence, koho byste
z týmu chtìl pochválit?
Samozøejmì nejvýraznìjí oporou je Voloïa Bondarev, dal 25 gólù, klobouèek dolù.
Spolu s Honzou Pavlíèkem jsou velcí tahouni, ale to platí také o stoperské dvojici
Plecitý  Kromka. Povedené jaro mìl i Tomá Vrhel a skvìle hráli i kluci z bývalého
dorostu, je jim kolem dvaceti let a stále se
zlepují. Od pøípravky a áèkù se jich do
áèka dostalo osm, co je docela rarita.
Sezona byla povedená, jaké jsou cíle pro
tu letoní?
Nováèkovská sezona byla moc fajn, hlavnì

jarní èást bez jediné poráky. Mladí se otrkali a ti starí si zavzpomínali na lepí èasy,
kdy se v Chotovinách hrály krajské soutìe. Letoní rok bude zase tak trochu nový,
protoe budeme nastupovat proti neokoukaným soupeøùm. Samozøejmì chceme
skonèit co nejvýe v tabulce, týmy z Písecka moc neznám, ale vìøím, e se zase budeme prát o stupnì vítìzù a budeme dìlat
fanoukùm radost. Naim pøíznivcùm chci
jetì zvlá za celou sezonu podìkovat,
podporovali nás v hojném poètu a dokonce s námi jezdili i na venkovní zápasy,
a to nejen mladí, ale i parta starích.
Díky moc!

Trenér Malenický o dorosteneckém úspìchu
Jak to bude s dorostem dále,
a jeho dalím pokraèování... â
kdo odchází do áèka, bude se dále
Vydaøená sezóna u vech hlavních
chotovinských týmù, to bezesporu
sezóna 2017/18 byla. Kromì muských týmù A i B zaznamenal velký
úspìch i tým trenéra Malenického.
Ten dokázal vyhrát krajskou I.A tøídu! S mustvem se trenér po této
sezónì, jak ji mnohokrát avizoval,
rozlouèí. I kvùli tomuto faktu jsme
se trenéra Malenického zeptali na pár
otázek:
â Mìl jsi s dorostem vydaøenou
sezónu, nepøesvìdèil tì úspìch
u dorostu zùstat? Jak vypadaly
oslavy titulu?
To je hodnì tìká otázka, s dorostem jsem doslova il dva roky, s hrá-

èi jsme vlastnì kamarádi a za ty dva
roky jsme vytvoøili neskuteènou partu. Bohuel, volný èas se èím dál
více krátí a to je hlavní dùvod, proè
musím trénování tohoto týmu opustit. Neznamená to vak, e bych se
na kluky nepøiel podívat, máme domluveno, e pro zaèátek zùstanu
u týmu jako pomocná ruka novému
trenérovi. Samozøejmì se poèítá
s tím, e je to velká zmìna a chvilku
potrvá, ne se tým rozjede.
Oslavy jsme si náramnì uili a zatím
jetì nekonèí, oslavovat se bude jetì
na Chotovinských slavnostech, kde
dostaneme za vítìzství v soutìi pohár, take se vichni spoleènì máme
na co tìit.

Rozlosování  zaèátek sezóny 2018/2019
Mui A  I.B tøída muù  sk. C

2. kolo 18. 8. SO Kováøov  Chotoviny
3. kolo 25. 8. SO Chotoviny  Hraditì
4. kolo 1. 9. SO Øepeè/Opaøany  Chotoviny

17:00
17:00
10:30

1. kolo 26. 8. NE Chotoviny B  Draice B
2. kolo 2. 9. NE Veselí n/L. B  Chotoviny B

17:00
17:00

1. kolo 26. 8. NE Chotoviny  Sokol Sez. Ústí

10:00

Mui B  III. tøída

Dorost  I.A tøída sk. C

KONEÈNÉ TABULKY
Mui A  I. B tøída  sk. D

1. SK Liov
88:27 6 8
hrát I.A tøída? Kdo bude dorost tré2. Lomnice n/L. 51:26 5 1
novat?
3. Slavonice
56:43 4 9
Áèko posílí hráè, který vlastnì ji
4. Chotoviny
57:36 4 8
dlouhodobì souèástí tohoto týmu je
5. Mladá Voice 51:36 4 4
 Jaroslav Vácha. Dalí a vlastnì po6. Tøebìtice
69:51 4 2
slední odchod je smìrem do FC
MAS Táborska, kam odchází bran7. K. Øeèice
54:48 3 3
káø Jan Poèinek. Zbytek zùstává
8. Nová Bystøice 39:55 3 1
a navíc tým posílí 7 hráèù z Mladé
9. D. Bukovsko 43:52 2 8
Voice, se kterou vznikla nová spo- 10. Tøeboò B
49:67 2 8
lupráce. Dále se bude hrát krajská 11. Malice
47:56 2 6
I.A tøída, trenér bude nový, ale jeho 12. Øepeè/Opaøany 35:63 2 6
jméno si zatím nechám pro sebe.
13. Rat. Hory
39:81 1 8
â Bude dále pokraèovat u pøí- 14. Jistebnice
25:62 1 7
pravky? Co za soutì budete hrát,
Dorost  I. A tøída  sk. C
kdy zaènete pøípravu?
1. Chotoviny
69:24 4 2
U mladí pøípravky nadále setrvám.
2. Vìtrovy
65:28 4 1
Navíc bych chtìl zaloit novou mini
3. Daèice
81:33 4 1
pøípravku pro ty nejmladí talenty
4. Nová Bystøice 54:26 3 8
z Chotovin a okolí. Vekeré okolnosti
5. Kunak
52:55 3 0
se ji brzo dozvíte. S mladí pøí6. Sobìslav
56:35 2 9
pravkou zaèínáme soutìnì napro7. Jindø. Hradec 60:73 2 1
sto od zaèátku, tudí poslední a nejnií tøídou, ale myslím si, e se
8. Jistebnice
40:49 1 9
postupnì propracujeme výe a výe.
9. Týn n/Vltavou 20:84
6
Pøíprava by mìla zaèít v polovinì 10. Sepekov
18:108
3
srpna.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

