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Váení spoluobèané,
asi vichni víte, e jedním
z nejvìtích problémù, který trápí nai obec, je ji nìkolik let nedostatek pitné vody. Zejména
suché léto roku 2015 tuto skuteènost jasnì ukázalo. Vodní
zdroje pro vodovod Moraveè 
Rzavá a Chotoviny  Èervené Záhoøí nestaèily krýt potøebu naich domácností a museli jsme
posilovat oba vodovody naváením pitné vody z Tábora. Bylo
to organizaènì nároèné, ale také
velmi drahé. Jediným øeením
bylo provést opìtovnì hydrologický prùzkum a zøídit dalí studnì, které by vykryly souèasné
potøeby naích obèanù a umonily dalí rozvoj obce.
Dnes mohu s radostí øíci,
e práce na posílení vodních
zdrojù pro vodovod Moraveè 
Rzavá jsou zdárnì ukonèeny.

Dne 27. 9. 2017 obdrela obec
kolaudaèní souhlas k vyuívání
nové studny a pøípojného po-

trubí. Studna má prùmìr 254 mm,
hluboká je 78,5 m, vydatnost
14,8 m3. Mìla by sama pokrýt
souèasnou maximální denní
spotøebu pitné vody v letních
mìsících. (K dispozici jsou jetì
dvì staré studny s vydatností
cca 10 m3/den). Neznamená to
vak, e mùeme vodou plýtvat.
Èistá voda je a bude stále vzácnìjí.
Dìkuji vem, kteøí se na
pøípravì a realizaci projektu
podíleli a zajistili tak dostatek pitné vody pro obèany
Moravèe a Rzavé.
Mgr. Zdenìk Turek,
starosta obce

O posílení vodních zdrojù
pro vodovod
Chotoviny  Èervené Záhoøí
Vás budeme informovat
v pøítím vydání
Listù Chotovinska.
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Vysbírané vyslouilé elektro by vydalo
na 750 petøínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na praském Petøínì váí asi 175 tun a tyèí se do
výky 65,5 m. Jen ze eleza získaného z vyøazených elektrospotøebièù, které u nás lidé
za posledních 11 let pøedali k recyklaci, by
se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveò se takto podaøilo vytìit mnoství dalích surovin, ani by se tím dále ztenèilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspìlejím recyklaèním technologiím se
toti daøí získat zpìt a znovu vyuít kolem
90 procent materiálù, z nich jsou elektrozaøízení vyrobena. Napøíklad bìná mikrovlnná trouba je z více ne poloviny vyrobena ze eleza, pøiblinì 16 % její hmotnosti

tvoøí sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém mnoství, to je dobøe vidìt zejména posledních
11 let, kdy se v Èeské republice vyslouilé
elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je nejvìtím èeským kolektivním systémem a zajituje zhruba polovinu tuzemského sbìru a recyklace, se za tu
dobu postaral o sbìr a následnou recyklaci
více ne 17 milionù spotøebièù.
Sesbírané spotøebièe poloené jeden za
druhým by vytvoøily øadu mìøící pøes 6 000
kilometrù, take by se daly hned dva a pùl
krát vyskládat po obvodu státní hranice
Èeské republiky.

Století vytrvalci i jepièí ivot

Nìkteré spotøebièe, které dnes bìnì pouíváme, se v èeských domácnostech zaèaly zabydlovat u zaèátkem 20. století. Patøí mezi nì tøeba lednice, praèky nebo vysavaèe. Souviselo to s vlnou masového pøipojování ke vznikající elektrické rozvodné
síti.
Od té doby jim pøibyly nové funkce, zmìnil se design, základní technologické principy ale zùstaly stejné. A nedokáeme si bez
nich pøedstavit kadodenní ivot. Potvrdil
to i prùzkum, který ELEKTROWIN letos uskuteènil. Více ne polovina dotázaných by si
vzala lednici dokonce na pustý ostrov - tak
je pro nì nepostradatelná. Pìtina by ocenila, kdyby jim ivot Robinsonù zpøíjemòovala praèka.

Jepièí ivot mají naopak pøístroje s pamìovým nosièem. Typickým pøíkladem byl
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty
velmi rychle vystøídaly CD pøehrávaèe, které jsou v posledních letech nahrazovány
pamìovými médii.
Nìkterá elektrická zaøízení, která jsme
jetì nedávno mohli vidìt jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavnì kuchyòské roboty s bohatým pøísluenstvím pro domácí výrobu
nejrùznìjích pochutin, které se naposledy masovì vyrábìly ve 30. a 40. letech
20. století. Nìkteré nesou dokonce stejnou
znaèku, je pravdìpodobné, e se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních
muzeích.
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Novinka Made in EU
I kdy tedy není vìtina bìnì pouívaných spotøebièù v èeských domácnostech
ádnou novinkou, stále jetì pomìrnì nový
je zpùsob, jak s nimi nakládáme po skonèení jejich ivotnosti. Kdy toti naim pøedkùm doslouila lednice nebo vysavaè a skuteènì ji nely opravit, zùstávaly dál  na
památku. Jejich poøízení toti pøedstavovalo tak velkou investici, e vyhodit je bylo
nepøedstavitelné. Kam také?
K vìtí obmìnì domácích spotøebièù zaèalo v èeských zemích docházet a v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sbìru a recyklace
se ale zaèal rodit teprve na poèátku nového
tisíciletí, pøesnìji po roce 2005, tedy právì
pøed jedenácti roky, kdy se do èeské legislativy promítla tehdy nová evropská smìrnice.
Díky tomu se staré spotøebièe postupnì
pøestaly házet do popelnic, a kdy se nevely, vozit na èerné skládky. Jinde v Evropì systém fungoval døíve, u nás byly vytvoøeny základy pouze pro televize, chladnièky a záøivky, co byla nová povinnost
vyplývající z èlenství v Evropské unii.
Na rozdíl od nìkterých jiných direktiv má
ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází
z toho, e nejlepí je odpad, který vùbec
nevznikne. Vìtina toho, èeho se zbavujeme, se toti skuteènì dá úspìnì recyklovat a získané suroviny znovu pouít.
H. Heømánková
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STØÍPKY Z OBCE
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❖ V záøí byla také provedena oprava chodníkù ve Støíbrné

aleji a od prodejny Jednoty smìrem ke zdravotnímu støedisku.

❖ V záøí byly dokonèeny chodníky a parkovitì u byto-

vých domù ve støedu Chotovin. Prostor mezi bytovými
❖ Opravou prola rovnì komunikace na Polánce a komudomy bude jetì osázen stromy a keøi.
nikace v Øevnovì (èást cesty Greenway Praha - Vídeò).

❖ Policie ÈR vyetøila pøípad ponièení tabule s návtìv-

ním øádem dìtského høitì u bytovek. Pøípad nyní projedná pøestupková komise v Táboøe.
❖ Rada obce schválila dar do veøejné sbírky na poøízení
nového zvonu do kostela Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách ve výi 8 tis. Kè.
❖ Obec Chotoviny obdrela dne 27. 9. 2017 kolaudaèní
souhlas k pøipojení nové studny pro vodovod Moraveè 
Rzavá.
❖ Rada obce neschválila ádost o dotaci na zateplení kulturního domu v Chotovinách. (Sportovní hala, kulturní
dùm, M, kolní jídelna). Dùvodem negativního stanoviska je výe dotace  max. 55% z celkových zpùsobilých
výdajù a vysoké poøizovací náklady na tuto akci  cca 15
mil. Kè.

❖ Rada obce schválila pravidla pro pùjèování spoleèenských
her v obecní knihovnì.

❖ V Jeníèkovì Lhotì a Moravèi probíhají opravy kulturních

zaøízení (nová dlaba a oprava elektroinstalace v Jeníèkovì Lhotì a oprava rozvodù vody v Moravèi).
❖ Rada obce schválila smlouvy o dílo na pøípravu tìchto
projektù: Pasport stavby Biologické rybníky (nutné
pro zanesení biologických rybníkù pod parkem do katastru nemovitostí a pro monost získat pøípadnou dotaci na
odbahnìní); Vodovodní propoj do prùmyslové zóny
(nejen pro zásobování prùmyslové zóny pitnou vodou,
ale také pro nové domy èi jiné obecní potøeby); Ulice
Osvobození  obnova vodovodu a kanalizace (nutné
pro celkovou rekonstrukci ulice Osvobození).
Mgr. Zdenìk Turek

VOLBY 2017

Váení spoluobèané, dovolte mi, abych
Vás informovala o organizaci voleb do
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky v naí obci.
Datum voleb stanovil prezident republiky na 20. a 21. øíjna 2017. Volební místnosti budou otevøeny v pátek od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do
14.00 hodin.
Volební místnosti budou pøipraveny
v pøízemí nové budovy Základní koly
v Chotovinách a v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì. V základní kole
budou volit obèané vech vesnic naí obce,
kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty.
Ti budou volit v budovì osadního výboru
v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou
se do volební místnosti dostavit, na poá-

Informace pro zájemce
o kompostéry

dání navtíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou.
Volební lístky Vám budou doruèeny
do potovních schránek nejpozdìji tøi dny
pøede dnem voleb, ale kdy je s sebou
k volbám nepøinesete, budou vám vydány nové.
Na závìr jetì pøipomínám, e volièem
do Poslanecké snìmovny je státní obèan Èeské republiky, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku 18 let.
Uvedené skuteènosti prokáete platným obèanským prùkazem nebo platným
cestovním dokladem.
Marie Knotková

Obèané, kteøí podali ádost o pøidìlení kompostéru si je mohou vyzvednout na Obecním úøadì v Chotovinách v tìchto dnech a hodinách:
ä V pátek 6. 10. 2017
od 9.00 hodin do 14.00 hodin
ä V sobotu 7. 10. 2017
od 9.00 hodin do 12.00 hodin
ä Po tìchto termínech
po telefonické domluvì
na telefonním èísle 381 284 295
Poznámka: pøed vydáním kompostéru
bude podepsána Smlouva o výpùjèce
a darování mezi Obcí Chotoviny a adatelem. (Po pìti letech se stane kompostér bezplatnì majetkem adatele).
Dle naich zkueností je moné po sloení zadních sedadel odvézt kompostér
osobním automobilem.
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UPOZORNÌNÍ

Po dobu konání
Chotovinského podzimního
trhu bude uzavøen
prùchod (chodník) vedoucí
od sportovní haly okolo
mateøské koly a základní
koly na ulici Osvobození.
Chodník bude uzavøen
od pátku 13. øíjna
pøiblinì od 17 hodin
do nedìle 15. øíjna 2017
asi do 15 hodin.

LIDEROVICE  objíïka

Z dùvodu rekonstrukce mostu
v Liderovicích je povolena uzavírka
silnice z Liderovic smìrem na Radkov
od 11. 9. 2017 do 26. 11. 2017.
Oficiálnì je objíïka obousmìrnì
vedena pøes Koín, Hejlov, Svrabov
a Balkovu Lhotu do Radkova.
Osobní automobily projedou do Radkova pøes Koín a Radimovice u Tábora.

MUDr. Smaíková
zaèala od 21. 9. 2017
s oèkováním
proti chøipce.
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SOUROZENCI

Tento pøíbìh se zaèal odvíjet pøed
sto lety v malé osadì leící ve východní výspì Táborska, místì, o kterém se s klidným svìdomím dalo
øíci, e tu liky dávají dobrou noc.
Konèila zde úzká silnièka a celou
osadu obklopovaly lesy. Dnes bychom øekli  pøímo idyla. Ale i tady
ili lidé, mezi kterými se, jako vude
jinde, nali jedinci, kteøí  jakoby
nejrùznìjích trablù nebylo dost 
si vzájemnì ztrpèovali ivot.
K tìmto výteèníkùm patøil i Martin Koka. Mìl tu rolnickou usedlost
a k ní 16 mìr polí. Nehospodaøil
patnì, nepil a èertovy onrázly, jak
se tehdy øíkalo kartám, ho také nevábily. Proto jeho chalupu netíilo ádné zadluení, jen jeho matka na ní
mìl skromný výmìnìk. A tak tu plynul ivot.
Kdy se Martinova matka rozehnala s tímto svìtem, podle jejího
posledního pøání výmìnìk pøeel na
její dceru, Martinovu sestru, která
bratrovi pomáhala v hospodáøství.
Krátce po tom, co matku pochovali
na høbitovì v blízké vesnici, Tonièka
se seznámila s jistým Václavem Bouchalem a protoe v sobì nali vzájemné zalíbení, po nìjakém èase dalo
slovo slovo a byla z toho veselka.
Blaený novomanel se pøistìhoval
ke své zákonné manelce a zdálo se,
e je ve v pohodì. To by ale byl
ivot pøíli jednoduchý!
Záhy po svatbì zaèali mít novomanelé s rodinou Martina Koky
rùzná nedorozumìní, která velice
brzy pøerostla v nechutné tahanice,
sváry a hádky. Vechny ale mìly jeden základ: Martin chtìl sestru
s manelem z výmìnku vystrnadit.
Jejich pøítomnost v chalupì toti povaoval za zbyteènou zátì pro svùj
grunt. A tak Bouchalovým zaèal ztrp-
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èovat ivot, jak jen mohl.
Manelé se nejdøíve snaili snáet jeho schválnosti stateènì, ale brzy
pochopili, e bude nejlépe, kdy se
z chalupy vystìhují. Podaøilo se jim
sehnat v blízké vsi vhodný podnájem, a kdy se jim naskytla pøíleitost koupit malý domek, chopili se jí
a ili v pokoji a míru.
Tak uplynulo deset let a stalo se
nìco tìko pochopitelného. Bouchalovi prodali domek a vrátili se do
výmìnku ke Kokovi! Psal se rok
1911 a v chalupì vzplály nové spory, které tentokrát pøerostly ve rvaèky. Obì rodiny trvale ily v atmosféøe vìèného napìtí a strachu. Situace
vyvrcholila 24. èervence 1911, kdy
Tonièka Bouchalová byla nalezena
pod pùdními schody  mrtvá. Podle
vyjádøení jejího bratra se zabila pádem ze schodù, ale ohledáním mrtvoly bylo zjitìno, e má nejménì
ètyømi ranami rozdrcenou lebku
a zpøeráená ebra, která pak propíchla její srdce a slezinu.
Rodina Kokova celou tragédii
prezentovala jako neastnou náhodu, ale lidem neuniklo, e nikdo
z rodiny nad ní neprojevil lítost. Dokonce tvrdili, e Tonièka koneènì má
co chtìla. Prý byla jako divá a spadla z pùdy, kdy tam byla pro mouku.
Ta skuteènì byla rozsypána na schodech.
Èetníci si pøi vyetøování ale vimli, e mouka je na schodech rozsypána s nápadnou pravidelností, ba
dokonce úhlednì. To vzbudilo jisté
podezøení, které zesílilo, kdy Tonièèin manel obvinil Koku z vrady své eny. Koka byl zatèen a dán
do vazby.
Koka vyetøovatelùm uvedl, e
osudného dne odeel ráno na pole
kosit obilí. Kdy zjistil, e nemá
brousek, vrátil se pro nìj domù. Tam
pod schody uvidìl leet sestru, kte-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Jan Jinda, Chotoviny
70 let Pavel anda, Chotoviny
Miluka Svitáková, Chotoviny
Hana Heømanová, Øevnov
Aneka Vrchotová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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rá nejevila známky ivota. Zøejmì
o dveøe chléva si rozbila hlavu. Stejnì vypovídal i pøed soudem. Kdy
soudce udìlil slovo manelovi nebohé Tonky, k velkému pøekvapení
vech odmítl vypovídat s poukazem,
e jeho enì nikdo ivot nevrátí a e
nebude svému vagrovi kodit.
V jednací síni zavládlo hrobové
ticho. Pak se ozval Koka. Bouchalovo vyjádøení na nìj zapùsobilo tak

mohutnì, e prohlásil svou výpovìï za vymylenou a rozhodl se øíci
ryzí pravdu. Kdy se ten den vrátil
pro brousek domù, poznal, e jeho
sestra je na pùdì pro mouku. Vylezl
za ní nahoru, strèil do ní a ona se
zøítila ze schodù. Pak rychle sebìhl,
cihlou jí rozmlátil hlavu a jetì po ní
skákal, aby jí zlámal ebra. Pak schody posypal moukou. Trest smrti pøijal klidnì.
Jaroslav Wimmer

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
ANEB SVATOJÁNCI
SE ROZLOUÈILI S BABÍM LÉTEM

Jako ji kadý rok, tak i letos uspoøádala obecní knihovna spoleènì se
spolkem pøátel koly lampionový prùvod.
Dìti s rodièi se seli v 18.45 u kulturního domu, kde ji tradiènì probìhlo vyhláení nejoriginálnìjího ruènì vyrobeného lampionu. A e
bylo z èeho vybírat! Porota sloená z rodièù ocenila nejvíce hlasy
opravdu nejoriginálnìjí lampion ve tvaru piana. Jako dárek si dìti
odnesly knihu a sladkosti. Poté jsme se vydali k hasièskému høiti
v Èerveném Záhoøí, kde byl pøipraven táborák k opékání pekáèkù, teplý
èaj, napeèené dobroty a pro rodièe svaøák a grog.
Poèasí se opìt vydaøilo a tak jsme si podveèer v záøi lampionkù pìknì
uili.

Dìkuji SDH Èervené Záhoøí, Spolku pøátel Z a M Chotoviny, paní
Vrchotové a Balkové za napeèení výborného sladkého obèerstvení.
Zuzana Sumerauerová

Noví obèánci
Václav Èabák
Chotoviny

imon Lape
Èervené Záhoøí

10/2017

LISTY CHOTOVINSKA

NOVÉ KNIHY
Cathy Marie Buchanan  DÍVKY
Z MONTMARTRU. Srdceryvný román odehrávající se bìhem zlaté éry
v Paøíi, inspirovaný jedním tehdejím obecnì známým soudním procesem a skuteèným pøíbìhem dívky,
je Edgaru Degasovi stála modelem.
Paøí roku 1878. Sestrám van Goethemovým obrátí náhlá smrt otce
ivot vzhùru nohama. Bez jeho stálého pøíjmu jsou odkázané jen na
skrovný obnos, který si jejich matka
vydìlá v prádelnì. Ta ho vak z vìtí
èásti utopí v absintu, a tak zdá se, e
vystìhování z podnájmu je nemine.
Pracovních pøíleitostí je pomálu,
a proto je ètrnáctiletá Marie poslána
do paøíské opery. Vrhne se do svìta baletu a zanedlouho se stává modelem v ateliéru Edgara Degase, který její podobu navdy zvìèní v soce Malé ètrnáctileté taneènice. Román Dívky z Montmartru je pøíbìhem pozoruhodných sester, které se

øízením osudu stanou témìø
bezbrannými vùèi temným svodùm
civilizované spoleènosti.
Ann Granger  BLÁTO A MRINY.
Lucas Burton nesnáí venkov. Nevidí v nìm nic víc ne bláto, hnùj
a mriny. A to jetì ani neví, jak moc
se blíí pravdì. Kdy dorazí na jednu oputìnou farmu s nadìjí, e
uzavøe obchod, zakopne o tìlo neznámé dívky. Tím ale ve teprve zaèíná. Penny Gowerová ve zdejích
stájích toti zahlédla støíbrný mercedes, jak odjídí z místa èinu. Od té
chvíle jako by se vechno obracelo
proti Lucasovi... Vyetøování se ujímá Jess Cambellová s novým komisaøem Ianem Carterem za zády.
A zanedlouho naleznou dalí tìlo...
Joseph Kim  POD STEJNÝM NEBEM. Severokorejec Joseph Kim il
v tajemném svìtì Severní Koreje normální ivot, pak ale pøila pohroma
 hladomor. Pøipravil ho o otce, ze
zemì vyhnal jeho sestru a matku
a on se ocitl sám v ulicích. Nauèil se
ebrat a krást, a nakonec v zoufalství uprchl do Èíny. Mìl tìstí. Narazil zde na køesanku, která jej ukryla
pøed úøady a dostala do Ameriky.
Joseph neumìl anglicky a nikdy ne-

byl dobrým studentem. Ale laskavost jeho pìstounské rodiny
zmìnila jeho ivot.
Jakub Hrdoun  V PAVOUÈÍ
SÍTI. Tobiá ije ve mìstì plném intrik a chudoby. Kdy dostane nabídku, která by mu pomohla leccos
zmìnit, pøijme ji. Stane se èlenem
rozsáhlé zlodìjské organizace, která okrádá Královský lom  zdroj
bohatství a blahobytu pro hrstku
vyvolených. Práce pro organizaci má
vak i stinné stránky. Stávají se nehody, které spolu zdánlivì nesouvisí. Tobiá vak pøijde na to, e je
tomu právì naopak. Nebezpeèné
pátrání ho pøivede na stopu temného spolku, který suuje celé mìsto
a má na svìdomí bezpráví a bídu...
Graham Masterton  VÝKUPNÉ PRO
KRÁLE. Komisaøka Katie Maguirová
pronásleduje sériového vraha. Je
slunná sobota a irská svatba je v plném proudu. Opilí strýèkové si pøipíjejí na nevìstu. Gaelská kapela vesele vyhrává. Svatební hostina vak
má u brzy hrozivì skonèit. Ze spodního patra svatebního dortu se toti
na novomanele klebí uøíznutá hlava
místního cukráøe. Katie Maguirová
nemá ádná vodítka  dokud za dìsivých okolností nezmizí dalí místní podnikatel. Zdá se, e vrady odkazují na Velekrále Erinu, dìsivý
gang muèitelù a vydìraèù. Jsou to
nebezpeèní lidé. A nezastaví se pøed
nièím, aby Katie svedli ze stopy...
A. J. Banne  DOBØÍ SOUSEDÉ. Sarah a její manel ijí na místì, kde
by chtìl ít kadý. Mìsteèko Shadow Cove má malebné ulièky, obklopují ho husté lesy a ijí v nìm
dobøí sousedé. Jejich idylka je ale
naruena jednoho øíjnového veèera,
kdy je náhlá tragédie pøipraví o vekeré tìstí... Sarah je nucená pátrat
v minulosti a odhaluje okující tajemství, které ji pøimìje pochybovat
o vem, co dosud znala. Navíc se

V Chotovinách roste atletická hvìzda!
Mezi atletickou veøejností jsou European
Kids Athletics Games, èesky Evropské hry
mládee, povaovány za neoficiální mládenické mistrovství Evropy. Letos se celá akce
konala v Brnì a mezi rekordními 1 800
úèastníky figurovala také mladí ákynì
z Chotovin  Michaela Pleáková.
A v jihomoravské metropoli zaznamenala obrovský úspìch. V kategorii dívek roèníku 2005 obsadila bronzovou pøíèku
v hodu kriketovým míèkem, jetì navíc výkonem, který vylepil její osobní maximum
o bezmála pìt metrù.
Aby toho nebylo málo, dalí maximum
si do svých statistik zapsala v bìhu na 800
metrù. Staèilo to sice pouze na 11. místo, ale v konkurenci 72 závodnic to urèitì
není zanedbatelný výsledek. Za neúspìch
pak stejnì tak nelze povaovat skok do
dálky, ve kterém se s výkonem 405 cm
umístila Michaela na 21. místì ze 129 atletek.
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Proto jsme mladou atletku pozvali k rozhovoru pro Listy Chotovinska.
l Kdo tì pøivedl k atletice?
Moji rodièe. Od mala mì ve vem podporují
a jezdí se mnou na vechny závody. Bez
nich bych nebyla tam, kde jsem.
l Jak èasto trénuje?
Trénuji dvì hodiny ètyøikrát týdnì v Táboøe. Je to klasický atletický trénink, take
hodnì bìhání. Vechno ale v pohodì zvládám.
l Jaká je tvoje nejoblíbenìjí disciplína?
Nejradìji mám víceboj. V nìm mì hodnì
baví skok do dálky a hod kriketovým míèkem.
l Èeho chce jednou ve sportu dosáhnout?
Chtìla bych se dostat na mistrovství svìta,
i kdy nevím, jestli se mi to nìkdy podaøí.
(smích)
l Má nìjaký atletický vzor?
Ano mám, je to nae otìpaøka Barbora
potáková a vícebojaøka Elika Kluèinová.

zaène ptát sama sebe: Mùeme nìkdy znát ty, kteøí jsou nám nejblí?
Katerina Janouch  BOSÁ DÍVKA.
Porodní asistentka Cecilie Lundová
právì oslavila ètyøicítku a v jejím ivotì nastalo v posledních pár letech
nìkolik zásadních zmìn. Rozvedla
se a s bývalým manelem mají dìti
ve støídavé péèi, nala si nové bydlení, zaèala pracovat na nové porodní klinice a psát sloupky pro èasopis. Dìti rostou a jsou èím dál samostatnìjí, puberta vak s sebou
pøináí nové problémy. Tentokrát je
na øadì mladí ze synù Marcus. Potíe se vak nevyhýbají ani ostatním
èlenùm rodiny. Zdálo by se tedy, e
má Cecilie starostí a nad hlavu.
Nebyla by to vak ona, aby si k nim
nepøidala dalí. Na porodní klinice
se znièehonic objeví zuboená mladá ena bez dokladù, pøivede na svìt
chlapeèka a beze stopy zmizí. Nikdo
neví, kam odela, ani proè své dítì
opustila, a Cecilie se v souvislosti
s jejím zmizením zaène hloubìji zajímat o situaci lidí bez domova.
I tentokrát se pøesvìdèí, e pravda
mùe být ivotu nebezpeèná.
Erik Larson  ÏÁBEL V BÍLÉM MÌSTÌ. Ïábel v Bílém mìstì, kritiky oceòovaný bestseler, je beletrizovaná literatura faktu o skuteèném pøíbìhu
masového vraha H. H. Holmese,
amerického Jacka Rozparovaèe, který roku 1893 v Chicagu za Svìtové
kolumbovské výstavy zavradil desítky, moná a stovky en ve svém
speciálnì zkonstruovaném domì,
obrovském bluditi plném muèíren,
propadli, piteven a slepých ulièek.
Vrah, který mìl ve svém doupìti
dokonce i plynovou komoru, byl
nakonec usvìdèen a poslán na ibenici. V zamýleném filmu o tomto
pøípadu by mìl hlavní roli hrát Leonardo DiCaprio, jen zakoupil na
knihu filmová práva, a reii pøislíbil
Martin Scorsese. Z. Sumerauerová

Jednou se chci dostat na mistrovství svìta.

Chotovinská rodaèka hájící barvy Tábora se teï chystá zejména na pøechod do
vyí kategorie, ve které bude muset také
mimo jiné mìnit disciplíny ve svém oblíbeném víceboji. Jetì více se ale mladé
Michaele Pleákové honí hlavou skok do
výky. Táborský trenér Jiøí Høebík v ní odhalil skrytý talent a hodlá ho ukázat svìtu.
D. Mendel ml.
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Kuelkáøské soutìe o mistrovské body na vech úrovních
se rozbíhají. Se støídavými úspìchy bojujeme o co nejlepí výsledky a dobrý vstup do soutìí.
Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2017 / 2018
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Start Jihlava
2607 - 2571  6 : 2
Foøter 473,
Køemen 440, Vacko 382, Hrstka 461, Hein 415, Bartoò 436.
Zaèátek divizních bojù s nepøíjemným jihlavským soupeøem. Petr po
vlaném zaèátku se rozehrál a 440 poraených kuelek znamená bod
a uklidnìní. Nastupuje Honza Foøter a svým vynikajícím soustøedìným
výkonem ukazuje (i bez tréninku), jak se to má hrát. Je z toho nádherných 473, pojistka vedení a nejlepí divizní nához 1. kola. Míra ji tradiènì domácí dráhy nepokoøil. Libor hraje stabilnì dobøe a nahrává zpìt
body. Zbyòkovi se pøíli nedaøí, ale soupeøe nakonec udolá. Honza Bartoò v konci jen hlídá výsledek, soupeø koriguje na celkových 6 : 2. Take
dobrý.
TJ Sokol Sobìnov  Chotoviny 2581 - 2488  5 : 3
Bartoò 448,
Køemen 407, Vacko + Bervida 354, Foøter 437, Hrstka 431, Hein 411.
V závìru loòské sezony jsme v Sobìnovì vyhráli, tak jsme i letos pomýleli na úspìch. Soupeø ale opakování nepøipustil, jejich výkony 461
a 479 byly nad nae síly. Pìknou hru pøedvedli Honzové Bartoò a Foøter.
Pøes tøi vítìzné duely odjídíme (mínus 93 kuelek) domù s nulou.
Chotoviny  TJ Tøebíè B
2699 - 2615  6 : 2
Hrstka 502,
Køemen 458, David Bartoò 438, Vacko 377, Jan Bartoò 457, Hein 467.
Na úvod minulého roèníku jsme prohráli právì s Tøebíèí, proto jsme
k zápasu pøistupovali zodpovìdnì, i kdy v neúplné sestavì. Petr zaèíná
a hraje opìt výbornì, soupeø nezaostává, drama hned na zaèátek, nakonec pìkným èíslem vítìzí Petr o 14. Nasazujeme mládí. David potvrzuje
dobrou formu, prohrává sice o 15, ale krásný výkon, stav 1:1 a vedeme
o 1 bod. Míra prohrává, ale závìr máme silný, trochu proházený, ale
ádné obavy. Honza Bartoò hraje výbornì - 457 a s pøehledem vyhrává.
Pokraèuje Zbynìk, na zaèátek 249 pùlku a dohrává na vynikajících 467
kuelek. Stav 3 : 2, vedeme o 53. Nastupuje Libor, protivník hraje výbornì, ale na naeho Libora to rozhodnì nestaèí, neskuteèných 264 po
polovinì hovoøí za ve. Mìníme dráhy a oèekáváme, co se bude dít dále.
Tøebíè pokraèuje ve skvìlé høe a dává 471. Ovem u nás pøes pomalý
rozjezd Libor pøidává a zaèíná se poèítat kolik zbývá do rekordu. Nakonec bezchybnou famózní hrou hází posledním hodem sedmièku a na
svìtì je nový rekord kuelny s hodnotou 502 kuelek. (Petr Køemen, záøí

2014 - 500 kuelek). Gratulujeme! Nutno dodat, e soupeø hrál také
výbornì, vìtinou by mu to staèilo na body, tentokrát vak mìl smùlu.
Krásný zápas s nádhernými výkony, podìkování fanoukùm, kteøí si uili
s námi toto vítìzství.
Domácí utkání podzimní èásti:
20. 10. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Spartak Pelhøimov B
3. 11. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichùv Hradec

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ Sp.Sobìslav  Chotoviny B 2403 - 2356  5 : 3 Makovcová 404,
Chobotský 382, Køemenová 399, Kuèerová 390, Svaèina 393, Filip 388.
Lepí kuelnu, zøejmì tu nejtìí v kraji, jsme si na úvod nemohli pøát.
Nehrajeme úplnì patnì, v minulých zápasech to bývalo i horí, ale nìco
málo pøece jen chybìlo, duely prohráváme o 5, 18 kuelek. Zápas vyrovnaný, astnìjí tentokrát domácí.
Domácí utkání podzimní èásti:
6. 10.
pátek 17:30 Chotoviny B  KK Èeský Krumlov A
21. 10. sobota 10:00 Chotoviny B  TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice
10. 11.
pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Kunak A

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD
KK PSJ Jihlava  Chotoviny

1556 - 1507  3 : 1 David Bartoò 525,
Martina Køemenová 507, Pavel Makovec 475.
Úvodní ligové utkání dorostu v Jihlavì. Celkem dobré výkony v zaèátku
dávaly nadìji na zisk nìjakých bodù, bohuel závìr nám nevyel a odjídíme s prázdnou.
TJ Jiskra Nová Bystøice  Chotoviny
1545 - 1465  3 : 1
Bartoò 489, Lenka Køemenová 486, Martina Køemenová 490.
Podruhé venkovní zápas se stejným koneèným výsledkem. Vyrovnaný
výkon, tentokrát ale na body bylo tøeba celkovì pøidat kuelky. Body
zùstaly na rakouských hranicích. Výsledky naich hráèù nejsou patné,
pøidáme kadý 20 kuelek a ostatní jistì pøijde.
Domácí utkání podzimní èásti:
22. 10. nedìle 10:00 Chotoviny  TJ Centropen Daèice
12. 11. nedìle 10:00 Chotoviny  KK Lokomotiva Tábor

M. Vacko

Chotováci záøili na Eurohrách Doksy 2017
Ji XIV. roèník sportovního víceboje (16 disciplin) 6ti èlenných
smíených drustev probìhl poslední srpnový víkend v nádherném prostøedí v okolí Máchova jezera. Tradiènì se zúèastnili i sportovci z Chotovin a nutno konstatovat, e tentokrát velmi úspìnì.
Za úèasti 120 týmù, tudí i 120 závodníkù na koleèkových bruslích se hned v této první disciplinì prezentoval chotovinský Lubo Hort z týmu Chotoviny 2005, kdy za sebou nechal vechny
soupeøe a suverénnì zvítìzil a tímto poloil základ k celkovému
48. místu v soutìi drustev.
Dalímu manèaftu s názvem Holba Team, sloenému pøevánì
z Chotovákù, se tradiènì daøilo v disciplinì kuelky, kdy (ji ponì-

kolikáté) zvítìzili a tím získali cenu prezidenta Asociace TJ a SK ÈR.
O tento úspìch se zaslouili Petr Køemen a Honza Bartoò. V poøadí
mustev obsadili 85. pozici
Historického úspìchu dosáhlo mustvo, ve kterém, krom jiných, závodili Jarda Nìmec a Petr Trojek (manel Andrey Nìmcové), kdy se v celkovém poøadí týmù dostali do TOP 10 a skonèli
devátí! Zde nutno podotknout, e mezi 720 závodníky byli specialisté na triatlon, na horská kola apod.
A také jsme zaregistrovali atletickou reprezentantku v hodu kladivem (8. na letoním MS) Katku afránkovou. Nesmíme té zapomenout na Karla Pováøe, který na hrách reprezentoval Vekra Team
 celkovì 71. místo.
Na XV. jubilejní roèník EHD Doksy 2018 se budou muset
reprezentanti Chotovin dùkladnì pøipravit, aby vydobyté pozice
obhájili.
J. Nìmec
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ZA CHOTOVINY HRAJE JAN IMÁK, KTERÝ VÁLEL I V BUNDESLIZE

Jeden z nejvìtích talentù èeského
fotbalu Jan imák u zase baví diváky. Ve svých osmatøiceti letech se
vrátil do regionu, kde zaèínal a kde
má spoustu známých. Zaèal hrát I.B
tøídu v dresu Chotovin.
Honza pochází z Mezna, ale u nás
v Chotovinách honil míè mezi baráky u jako malý kluk. Dobøe si ho
pamatuju, od malièka nás vechny
pøevyoval. Jezdil tehdy do rodiny
Jaroslava Nìmce a vlastnì je s nimi
ve spojení stále. Slovo dalo slovo
a zlákali jsme ho k nám, øíká trenér
áèka Duan Mendel.

Premiéru si odbyl v derby v Ratiboøských Horách. Dostal se i do ancí, gól ale nedal.
Do meruny jsem nekopal hodnì
dlouho a bylo to znát. Míè mi chvílemi dokonce i trochu pøekáel,
pøiznal s úsmìvem Jan imák. Hned
dalí zápas u to ale bylo o dost lepí.
imák si dokonce v Jistebnici pøipsal první gól v novém týmu a vichni vìøí, e jeho forma bude stoupat.
Podle mnohých expertù byl imák
s Rosickým nejvìtími talenty poslední doby. Zahrál si na olympiádì
v Sydney, v dospìlé reprezentaci

a záøil v Bundeslize. Pak ho ale potkalo pár ivotních kotrmelcù a kariéra se pøibrzdila. Potom hrál za
Spartu, Táborsko nebo èeskobudìjovické Dynamo /viz foto/.
Pøed èasem u kopaèky odloil, po
fotbalu se mu ale zaèalo stýskat
a objevil se v Chotovinách. Vìøím,
e se fyzièka zaène zvedat a klukùm
na høiti pomùu, doplòuje imák.
Zatím je domluva do konce podzimní èásti a v zimì se uvidí, co dál.
Pokud se ale dostane do dobré formy, Chotoviny by se nové posily
vzdávaly jen tìko.

Áèko slaví úspìchy v krajské I.B tøídì!
V minulém èísle jsme vás informovali o slibném vstupu A týmu do
I.B tøídy. Po postupu do vyí soutìe mnozí èekali, jaké výsledky chotovinský tým jako nováèek pøinese.
A hráèi se zaklimatizovali v nové
soutìi na výbornou!
DOLNÍ BUKOVSKO  CHOTOVINY
1:2 (1:1) Góly: Bondarev, Kromka
Po vítìzství se Slavonicemi dokázali mui vybojovat druhé vítìzství
v øadì, a to dokonce na høiti soupeøe. Kouè Mendel musel kalkulovat s èetnou marodkou, dokázal si
ale s pomocí kupøíkladu veterána
Moose s problémy hravì poradit.
Nepøíznivé podmínky v podobì tekého terénu komplikovaly kombinaci, navíc Bukovsko potøebovalo nutnì bodovat a hrnulo se do útoku. Ve
24. minutì Chotoviny inkasovaly,
avak na to brzy odpovìdìly, kdy
se krásnì trefil Bondarev. Po pøestávce to byl boj o kadý kousek høitì, v 78. minutì vak kapitán Kromka rozjásal chotovinské fanouky.
Bukovsko vytvoøilo závìreèný tlak,
ale ani z velké ance nevyrovnalo.
Byla to spí kopaná ne fotbal,
høitì ílené, ale pro oba týmy stejné. Ubojovali jsme to a kluky musím
pochválit, i kdy rezervy tam jsou,
øíkal po zápase trenér Duan Mendel.
CHOTOVINY  KARD. ØEÈICE
1:1 (0:1) Gól: Kubela
Po vítìzném zápase na pùdì Bukovska do Chotovin zavítala Kardaova Øeèice. A byl to hodnì divoký
zápas. V základu nastoupil dorostenec Cetlovský, v poli si zahrál i brankáø Bánský. Hosté brzo vedli, ji
v 8. minutì. Chotovintí se ale nevzdali, naopak se do soupeøe pustili
naplno. Do poloèasu napøíklad Bondarev nepromìnil penaltu, poté trefil bøevno a po druhé luté kartì el
do kabin hostující hráè. Ve druhém
poloèase se Chotoviny hnaly za ob-

ratem, a ke konci trenér Mendel
promíchal sestavu. V 90. minutì pøila zaslouená odmìna, kdy do sítì
míè dotlaèil Kubela.
Nakonec remízu beru, bylo by
kruté prohrát. Kluci døeli do poslední minuty, makali jako tým, a toho si
nesmírnì cením, hodnotil trenér
Mendel.
MLADÁ VOICE  CHOTOVINY
1:1 (1:0) Gól: Bondarev
Série tìkých zápasù, kde vlastnì
kadý bychom mohli nazvat derby,
Chotoviny teprve èekala. V Mladé
Voici se hrál lágr kola, tradièní
setkání velkých rivalù. Voice navíc
jako lídr tabulky byla tvrdým oøíkem.
Chotoviny soupeøi darovaly gól
velkou chybou ji v 18. minutì. Po
pøestávce ale hosté tlaèili a byli blízko vítìzství. Bondarev dal znovu
krásný gól z dálky, poté trefil jetì
z pøímého kopu tyè. V 75. minutì
pak pøila série vylouèení, kdy si èervenou kartu odnesli dva hráèi Voice a kapitán Kromka. Voice ke konci zápasu dostala jetì jednu èervenou kartu.
Kaòkou zápasu byla série vylouèení, èervenou kartu si odnesl i ná
kapitán a bude chybìt, co mì pochopitelnì mrzí, reagoval na prùbìh zápasu trenér Mendel.
CHOTOVINY  MALICE 3:2 (2:1)
Góly: Bondarev 2, T. Vrhel
Na seznamu marodù a chybìjících
hráèù se trenérovi pøed tímto zápasem vyskytli kromì dlouhodobých
marodù Plecitého a vehly také Váchové, Mendel, Kromka, Bánský,
mejkal, nemohli ani Cetlovský
a Moos. Tým se pøes vechny tyto
problémy dokázal pøeklenout, semknout a bojovným výkonem doel
k povinné domácí výhøe. Na støídaèce se objevil dokonce i trenér dorostu Malenický.
Natìstí máme iroký kádr a zahráli si kluci, kteøí nejsou tolik vytí-

ení. A ukázali, e se s nimi musí
poèítat. li jsme za povinnou domácí výhrou a jsem rád, e to vylo, hodnotí kouè áèka Mendel.
RAT. HORY  CHOTOVINY 0:0
V derby v Ratiboøských Horách se
na høiti objevila poprvé i nová posila Chotovin  Jan imák. Ratiboøské Hory na domácím mením høiti
umìjí hrát, spousta soubojù, nakopávané míèe. imák trefil bøevno
a mìl i dalí støely, Turek el sám na
bránu. Ve 41. minutì musel pøedèasnì do aten domácí hráè, Chotoviny vak pøesilovku nedokázaly
v prùbìhu druhého poloèasu vyuít.
Na mením høiti se tìko kombinovalo, hodnì soubojù, navíc i domácí trefili bøevno. Hory jsou asi
spokojenìjí, ale nakonec bod beru,
je to plusový bod z venku, øíká kouè
hostù.
JISTEBNICE  CHOTOVINY
0:4 (0:2) Góly: Pavlíèek, imák,
Èech, Bondarev
Jistebnice, dalí soupeø Chotovin,
kterému se vak tento podzim moc

TABULKA  MUI A
I. B tøída  sk. D

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

34:12
28:10
16:11
12:12
14:7
13:9
13:13
10:18
14:15
15:25
11:25
16:20
11:18
7:19

21
19
16
16
15
14
13
12
8
8
6
4
4
4

nedaøí. Domácí spadli na poslední
pøíèku tabulky a potøebovali bodovat.
Jistebnice mìla vak problém
s promìòováním svých pøíleitostí.
Chotoviny to potrestaly a dokázaly
zaváhání soupeøe vyuít hned ètyøikrát. Za Chotoviny se poprvé trefil
Jan imák, poprvé v sezonì skóroval Jan Pavlíèek, branku si pøipsali
také Èech s Bondarevem.

Rozlosování  konec podzimu 2017
Mui A  I. B tøída muù  sk. D

9.
10.
11.
12.
13.

kolo 7. 10. SO Chotoviny  Tøeboò B
kolo 15. 10. NE Tøebìtice  Chotoviny
kolo 21. 10. SO Chotoviny  N. Bystøice
kolo 28. 10. SO Øepeè/Opaøany  Chotoviny
kolo 4. 11. SO Chotoviny  Liov

Mui B  IV. tø. muù  sk. B

6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
11. kolo
Dorost 
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

1. 10. NE Boejovice  Chotoviny
7. 10. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany
15. 10. NE Radenín Kozmice  Chotoviny
21. 10. SO Chotoviny  TJ Radìtice
4. 11. SO Chotoviny  Vìtrovy B
ÈEZ - I. A tøída dorostu  sk. C
8. 10. NE Chotoviny  Nová Bystøice
14. 10. SO Jindøichùv Hradec  Chotoviny
22. 10. NE Chotoviny  Kunak/Studená
29. 10. NE Vìtrovy  Chotoviny

12:30
15:00
10:30
10:30
10:30
16:00
16:00
13:00
14:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

