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ZDARMA

Chotovinské slavnosti 2017

Chotovinské slavnosti se nesly ve
znamení hned dvou výroèí. Tím prvním bylo uplynutí devadesáti let od
zaloení oddílu kopané TJ Sokol
Chotoviny a druhým jsme si pøipomínali, e ji pìtadvacet let vychází
Listy Chotovinska.
Oslavy vypukly v pátek 11. 8., kdy
se v podveèer v sále kulturního domu
uskuteènil koncert skvìlé pianistky
Barbory Brabcové a jejích hostù.
V pøedsálí si návtìvníci zavzpomínali nad fotografiemi z historie chotovinského fotbalu, v sále pak mohli
zhlédnout pøehlídku vybraných vydání Listù Chotovinska. Pan Jaro-

slav Bene, dlouholetý éfredaktor,
stál rovnì u samotného zrodu Listù a mohl tak povyprávìt o poèátcích jejich vydávání. Zajímavostí jistì
je skuteènost, e nulté èíslo není
datováno. Listy Chotovinska bìhem
pìtadvaceti let zmìnily svùj vzhled,
také v redakci se vystøídala øada pøispìvatelù. V souèasnosti se jedná
o mìsíèník, jen pravidelnì pøináí
informace o dìní v obci a v jejím
okolí.
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vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

V sobotu 12. 8. se slavnosti pøesunuly na místní fotbalové høitì.
Pùlhodinu po poledni zahájil P. Vladimír Koranda køíovou cestu. Pøíjemnou procházkou se její úèastníci
vrátili zpìt na høitì, kde ji vyhrávala oblíbená dechová kapela
Budvarka. Po slavnostním zahájení
probìhlo taneèní vystoupení dìtí,
poté následovala prezentace Jednotky SDH Obce Chotoviny. Nejen chotovintí mistøi karate pøedvedli svùj
um, v kuelnì se tradiènì koulelo
zdarma a díky Spolku pøátel koly
Chotoviny byl také letos pøipraven
bohatý doprovodný program pro
dìti plný her a soutìí.
Fotbaloví fanouci si pøipomnìli
slavnou éru místního fotbalu, kdy
se v Chotovinách hrál krajský pøebor, nebo tehdejí trenér pan Karel

Dìkuji vem, kteøí se podíleli
na pøípravì a realizaci
Chotovinských slavností 2017.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Ilèík povolal své svìøence, aby sehráli pøátelské utkání s týmem z Buchlovic. Návtìvníkùm slavností byl
nakonec pøedstaven souèasný A tým
muù, který oslavy 90 let kopané
v Chotovinách zavril více ne velkolepì. Nejene vyhrál Pohár OFS,
s pøehledem zvítìzil také ve své soutìi a postoupil do krajské I. B tøídy.
Po rozdání vech cen z tomboly
nastal èas pro hudební vystoupení
rockové kapely Keks. Na podiu ji
následnì vystøídala revivalová skupina La Sklerosa, která zakonèila letoní slavnosti.
Poøadatelé dìkují vem návtìvníkùm oslav a ji nyní se tìí na
opìtovné shledání na Chotovinských
slavnostech 2018!

Martina Sochùrková
foto Frantiek Spilka
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Ze
zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
z 15. zasedání konaného dne
10. srpna 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny.  zámìr prodeje èásti pozemku
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bì- parc.è 1408/1 v k.ú.Øevnov - o odtíková, p. Filip, p. Mgr. Honza, koupení èásti o výmìøe do cca 20 m2
p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Men- ádá paní D. H., majitelka rodinnédel, p. Ing. Novotná, p. Pecháè, ho domu èp. 45 na st.10/2. Osadní
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, výbor v Øevnovì ani rada obce nep. Mgr. Turek.
doporuèují schválit zámìr prodeje.
Omluveni: p. MUDr. Holub, p. Moos, Usnesení è. 219/2017/Z15.
p. PaedDr. Nìmec.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny neNávrh usnesení: p. Mgr. Bìtíková, schvaluje zámìr prodeje èásti posl. Mgr. Sochùrková.
zemku parc. è. 1408/1, ostatní ploOvìøovatelé: p. Mgr. Honza,
cha, ostatní komunikace v k.ú. Øevp. Ing. Novotná.
nov, o max. výmìøe 20 m2.
Zapisovatel: p. Knotková.
Hlasování: souhlasí 12, je proti 0,
Program:
zdrel se 0.
1. Kontrola usnesení ze 14. z.o.
Usnesení bylo pøijato.
2. Pozemky.
3. ádost o dotaci na pøestavbu ku3. ádost o dotaci na pøestavbu
elny  obec plánuje provést pøekuelny.
stavbu kuelny na ètyødráhu. Pod4. Rozpoètové opatøení è. 7.
mínkou pøestavby je získání dotace.
Jednání zahájil 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 diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení ze
14. zasedání byly ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a sl. Mgr. Sochùrkovou, byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za
schválené.
Pan starosta provedl kontrolu úkolù vzelých z jednotlivých usnesení. Øekl, e vìtina usnesení byla splnìna, nìkterá se prùbìnì plní.
Dále pan starosta krátce informoval o právì
probíhajících stavbách:
 je dokonèeno a zkolaudováno posílení vodovodu Moraveè
 dokonèuje se posílení vodovodu Chotoviny, kde byl napojen pomìrnì silný zdroj
vody
 pokraèují práce na akci Chotoviny, støed
obce,
 o nadcházejícím víkendu probìhnou Chotovinské slavnosti, které se ponesou
v duchu 25 let od vzniku Listù Chotovinska a 90 let od zaloení oddílu kopané
TJ Sokol.
2. Pozemky
 zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 728/37
v k.ú. Jeníèkova Lhota  o odkoupení ádá
pan F. D., jako majitel pozemkové parcely
è. 59 a rodinného domu èp. 23 na st.14/1
v k.ú. Jeníèkova Lhota. ádá o odkoupení
èásti o výmìøe cca 900 m2, která pøiléhá
k jeho nemovitostem. Rada obce nedoporuèuje schválit zámìr prodeje.
Usnesení è. 218/2017/Z15.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku parc.è. 728/37, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jeníèkova Lhota, o výmìøe cca 900 m2, pøiléhající
k pozemku parc.è. 59.
Hlasování: souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

Dùvodem podání ádosti je rozvoj
tohoto sportu ale i to, e budova kuelny bude v nejbliích létech vyadovat rekonstrukci støechy a krovu. ádost vypracovává spol. Regio
projekt Tábor. Proto, aby mohla být
ádost podána, je potøeba pøijmout
tato usnesení.
Usnesení è. 220/2017/Z15.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny souhlasí s podáním ádosti o dotaci na
projekt Pøestavba kuelny Chotoviny è. parc. 84/5 a 122 do programu 133D 531 Podpora materiálnì
technické základny sportu - ÚSC, SK
a TJ na rok 2017/2018.
Usnesení è. 221/2017/Z15.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny souhlasí se zajitìním finanèních prostøedkù na dofinancování akce Pøestavba kuelny Chotoviny è. parc. 84/
5 a 122. Uznatelné výdaje projektu

èiní 5 822 491 Kè, èástka dotace ve
výi 60% uznatelných výdajù èiní
3 493 494 Kè, èástka dofinancování
akce ve výi 40% z rozpoètu Obce
Chotoviny èiní 2 328 997 Kè a bude
uhrazena v prùbìhu roku 2018.
Hlasování: souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení byla pøijata.
4. Rozpoètové opatøení è. 7/2017 tímto rozpoètovým opatøením budou
navýeny investice na komunikacích
za pouití zùstatku roku 2016.
Usnesení è. 222/2017/Z15.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 7/2017, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve19:20 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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STØÍPKY Z OBCE

❖ Nejdùleitìjí naplánovaná práce pro rok 2017  posíle-
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❖ V Liderovicích byla dokonèena oprava kaplièky.
❖ V aleji za Øevnovem byla

zlikvidována èerná skládka staní vodních zdrojù pro vodovod Chotoviny a Moraveè je vebního odpadu. Úklid aleje
fyzicky dokonèena. O tom, zda je moné vpustit novou bude pokraèovat a zøejmì
vodu do vodovodního øadu, rozhodne Krajská hygienic- bude muset dojít i k moniká stanice Jihoèeského kraje na základì odebraných vzor- torování tohoto prostoru.
kù vody.
❖ V srpnu byly obnoveny
❖ Chodníky a parkovitì u bytových domù ve støedu Cho- práce na studii sportovnì
tovin jsou témìø dokonèené. Zbývá jen poloit nové i- relaxaèního areálu Chotovivièné povrchy. Na podzim jetì dojde v tomto prostoru ny, jeho souèástí je i kouk výsadbì zelenì.
palitì. Schváleno bylo rozmístìní jednotlivých objektù v areálu. Dalím krokem
je vypracování rozpoètu na
vybudování celého areálu
a rozpoètu provozního. Ekonomické údaje a monost
získání dotace na tuto akci
rozhodnou o pokraèování
prací na tomto projektu.
❖ V záøí bude provedena
oprava chodníkù ve Støíbrné aleji a od prodejny Jednoty
smìrem ke zdravotnímu støedisku.
❖ Dále bude provedena oprava komunikace na Polánce
a komunikace v Øevnovì (èást cesty Greenway Praha 
❖ Obec Chotoviny podala ádost o dotaci na rekonstrukci Vídeò).
kuelny. V pøípadì získání dotace dojde k demolici staré ❖ V srpnu øádili v naí obci vandalové. Ponièili tabuli u dìtkuelny a na stejném místì bude postavena kuelna nová ského høitì a barvou pokodili sokl kulturního domu,
se ètyømi drahami. Výsledek dotaèního øízení bude znám chodník a parkovitì. Oba pøípady byly pøedány Policii ÈR.
na konci listopadu tohoto roku.
Mgr. Zdenìk Turek

ODPADY NA SBÌRNÉM DVOØE

V poslední dobì jsme dostali nìkolik upozornìní od pracovníkù odpadové firmy, e
odesíláme na skládku v elèi patnì tøídìný odpad. Jediným dùvodem je vak fakt,
e obèané vozí na sbìrný dvùr rùzné odpady smíchané v pytlích, které hází do kontejneru pro smìsný a objemný odpad.
A kdy poté obsluha skládky tyto pytle roztrhne, èasto na ni vypadne pøedevím nebezpeèný odpad. Proto bychom chtìli
vem pøipomenout, jak odpady odváené
na sbìrný dvùr tøídit. Vùbec není ádoucí,
abyste odpad vozili v pytlích a ty házeli do
kontejnerù objemného odpadu, protoe
pak obsluha sbìrného dvora nemá monost odpady správnì dotøídit.
Z tohoto dùvodu upozoròujeme na nejèastìjí chyby v rozdìlování odpadu do pøísluných kontejnerù, vakù a odkládacích
ploch:
â barvy, laky, nátìry a oleje jsou nebezpeèným odpadem, proto nepatøí do odpadu
smìsného
â z plastù se dále tøídí PET lahve, igelity
a polystyren (nemìly by být zneèitìné
napø. betonem, barvou apod.), které se
rozdìlují do zvlátních kontejnerù a vakù
â do skla rozhodnì nepatøí zrcadla a porcelán
â své místo má té vekeré elektro, a je to
velký nebo malý domácí spotøebiè, elektronáøadí, hraèky, poèítaèe, mobilní telefony, svítidla, baterie a dalí elektrotechnika  ani tento odpad nepatøí do kontejnerù na smìsný odpad  samozøejmostí by ji mìlo být, e vekeré spotøebièe a elektronika by se mìly odevzdávat
úplné, tedy nerozebrané

Není moné zde popsat vekeré problémy,
které se pøi tøídìní odpadù objevují. V kadém pøípadì je vak dùleitá spolupráce
obèanù s obsluhou sbìrného dvora, která
je prokolená a na správné tøídìní dohlíí.
Èastým problémem je té chování obèanù,
kdy nechtìjí na sbìrném dvoøe ztrácet èas
èekáním a pøi vìtím náporu lidí dovezený
odpad sami patnì do kontejnerù roztøídí.
A jak vichni víme, ve souvisí se vím. A to
znamená, e obci hrozí vysoká pokuta za
patné tøídìní odpadù.
H. Heømánková

KOMPOSTÉRY

I nadále mohou obèané Chotovin, ale
i majitelé rekreaèních objektù v Obci
Chotoviny ádat o bezplatné pøidìlení
kompostéru. K dispozici budou kvalitní kompostéry o objemu cca 1,1m3.
Je koda tuto pøíleitost nevyuít.
Blií informace u paní Knotkové na
Obecním úøadì v Chotovinách nebo
telefonicky na èísle 381 284 295.
ádosti budou uspokojovány dle poøadí, v jakém byly podány!!!

Darujeme nábytek za odvoz.
Telefon

736 754 352.
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Spolek na prahu nového kolního roku

Prázdniny jsou nenávratnì za námi. Spolek
stojí na prahu nového kolního roku opìt plný
elánu. Ne se vak pilnì pustíme do dalí práce,
neukodí krátké ohlédnutí za kolním rokem
2016/2017. Probìhlo pìt tradièních akcí  Mikuláská nadílka, Karneval, kolní slavnost, Guláování a Den dìtí. Pøivítali jsme pøes 1 200 návtìvníkù, co je o více jak 100 osob ne v pøedchozím roce. Velice nás úspìch naich akcí tìí
a je to pro nás nejvìtí odmìna. Zároveò nás to
zavazuje k tomu, aby kvalita akcí byla zachována
a dále posouvána. Spolek také spolupracoval na
Louèení s létem a na Vánoèní dílnì. Adventní
náladu jsme naèerpali na výletì do rakouského
Salzburgu.
Díky finanèním prostøedkùm, které jsme získali
z èlenských pøíspìvkù a vstupného z akcí, jsme
mohli kole a kolce pøispìt bezmála 16 tis. Kè.

Peníze byly pouity na pastelkovné pro letoní
prvòáèky a na pøíspìvek èlenùm spolku na výlet
èi divadlo na konci kolního roku. Na vylepení
programù dìtských akcí jsme obdreli finanèní
dar od Obce Chotoviny. Spolek vak není jen práce pro dìti, ale také fungování podle platných
zákonných poadavkù. Ty Spolek beze zbytku splòuje.
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 a Obci Chotoviny za
spolupráci pøi realizaci akcí a Vám vem za to, e
svou úèastí na naich akcích nám pomáháte podporovat chotovinské dìti. Doufáme, e nám zachováte svou pøízeò a tìíme se s Vámi na vidìnou na naich akcích v novém kolním roce.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

Dìtská zóna potìila malé i velké
Spolek pøátel koly Chotoviny ve spolupráci s mysliveckým
spolkem pøipravil dìtskou zónu
na letoních Chotovinských
slavnostech. Ve stínu kostela
sv. Petra a Pavla opìt èekal na
dìti bohatý program, který procvièil nejen dìtská tìla, ale i jejich ikovné ruce. Dìti si vyzkouely chùzi po provaze, støelbu ze vzduchovky, jízdu na elektrokolobìce, pøekákovou drá-

hu, skákací hrad, shazování plechovek nebo mysliveckou poznávací hru. Na památku si namalovaly oblázek nebo poskládaly loïku èi èepici z novinového papíru. Nechybìlo ani stále
oblíbené malování na oblièej.
Bìhem krátké chvíle se dìti promìnily na Hello Kitty, pejsky,
motýly, klauny, Batmany nebo
Spidermany. Dìtská zóna se ji
stala stálou souèástí Chotovin-

ských slavností, za co dìkuji
vem malým i velkým návtìvníkùm. Dìkuji také vem, kteøí
se na pøípravì a zajitìní dìtské
zóny podíleli. Bez jejich nadení a ochoty bychom ji nemohli
realizovat v takovém rozsahu.
Jana Lorencová, pøedseda

Spolku pøátel koly Chotoviny
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Spolek pøátel koly
Chotoviny Vás
ve kolním roce
2017/2018
srdeènì zve
na tyto akce:

Mikuláská
nadílka
2. 12. 2017


Dìtský
karneval
17. 2. 2018


kolní slavnost
17. 3. 2018


Guláování
7. 4. 2018


Den dìtí

26. 5. 2018
Sledujte samostatné
programové plakáty!

Tìíme se
na setkání s Vámi!
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HISTORKY Z CHOTOVINSKA

SOUD O LES

Lidé se soudí odjakiva, na tom
se po staletí nic nezmìnilo. Mìní se
jen pojetí a výklad práva. V právu
nai pøedci spatøovali nejvyí mravní øád i nejvyí moudrost. Protoe
tehdy vìøili, e nanejvý spravedlivý
je jen Bùh, zaloili na této pøedstavì
øadu právních zvyklostí, kterým se
pak zaèalo souhrnnì øíkat boí
soudy.
Nejrùznìjích zpùsobù boích
soudù se hlavnì vyuívalo, kdy lidský rozum a dùkazy nestaèily k vyøeení pøípadu, a proto není tìké si
domyslet, e taková spravedlnost
zpùsobila mnoho lidských tragédií
a stála zbyteènì zmaøené ivoty. Toho
jsou nejlepím dokladem známé
hony na èarodìjnice.
Urèitého druhu boího soudu
bylo také vyuito v letitém sporu vesnic Øevnova a Radkova. Jeho pøedmìtem byl les Kapalice leící na hranici území obou obcí, na který si
obì vesnice dìlaly právo. Po dlouholetých tahanicích u lidských
soudù doly obì znepøátelené strany k závìru, e bude nejlépe, kdy
v jejich vìci rozhodne sám Bùh. Jene nastal problém, jak to má pánbíèek vyjevit. Padlo mnoho návrhù, ale
s ádným nesouhlasily obì strany.
Nakonec dolo ke shodì: les bude
patøit té vsi, její rychtáø v uèený den
pøi rozbøesku tøikrát oborá zmínìný
les v kratím èase. To prý mùe dokázat jen s boí pomocí a Bùh tak
bude moci snadno vyjevit, na které
stranì je právo.
Kdy nadeel sjednaný den a rychtáøi s poèetným doprovodem zvìdavcù dorazili k lesu, na obèany
z Radkova èekalo nemilé pøekvapení. Rychtáø z Øevnova se dostavil se

tøemi pluhy zapojenými vedle sebe,
a tak bylo zøejmé, e spor vyhraje.
Radkovtí protestovali, ale nakonec
museli uznat, e v dohodì o provedení soudu není o poètu pluhù ani
slovo. Soutì samozøejmì vyhrál
rychtáø z Øevnova, ale sympatie obèanù získal jeho kolega z Radkova,
kdy velkoryse prohlásil: S Pánem
Bohem, kdy jsi vzal, mìj na vìky!
Les Kapalice tedy pøipadl k Øevnovu, ale pak se v nìm zaèaly dít
podivné vìci. V noci byl z lesa slyet
dusot koní a hlasité volání: Kapalice k Radkovu! Také byl slyet rachot koèáru a tìkot psù, ale nikdy
nebylo nic vidìt. Lidé se báli do lesa
chodit ve dne, nato pak v noci. To
by pøes les nikdo s povozem nejel,
kdyby mu i zlatem platil a kdy u se
jednou takový udata nael, pøed vozem mu zaèal poskakovat hoøící vích
a konì se splaili. Také se tu zjevovala tajemná ena v bílém hávu. Po
jejím zjevení vdy postihla Øevnov
nìjaká nemilá událost.
Øevnovský rychtáø sice pro obec
získal les Kapalice, ale protoe tak
uèinil lstí, nemìl po smrti pokoj
a klid. Kadé poledne prý musel vystoupit z hrobu, vylézt v Podolském
Kostelci na vì kostela a odtud létat
nad lesem a volat: Kapalice k Radkovu! Obèané z Øevnova by mu rádi
pomohli, ale nevìdìli jak. A se jeden krajánek nabídl, e jejich rychtáøe vysvobodí. V pravé poledne si
poèkal na nebotíka, a kdy se neastník na vìi chystal k letu, krajánek uhodil do zvonu. Nebotík se
lekl a spadl z vìe. Krajánek rychle
sebìhl dolù a rýèem mu urýpl hlavu. Mrtvolu pak køesansky pochovali a byl na vìky pokoj.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
70 let MUDr. Vìra Dlabalová, Chotoviny
Jiøina Kratochvílová, Sedleèko
75 let Bohumil Bohuslávek, Èervené Záhoøí
91 let Jarmila Kùtová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Co se dìje v Pøátelské zahradì
Instalace herních prvkù z akátu

V minulém roce se podaøilo získat od obèanského sdruení MÍSTO
PRO IVOT dva herní prvky z akátu. Svépomocí ochotných tatínkù jsme
provedli instalaci dìtského obchùdku a malého divadelního jevitì
v zahradì. Následnì byla ve spolupráci se Základní kolou Chotoviny
provedena výchozí revize, èím byly prvky uvedeny do provozu a jsou
k dispozici chotovinské drobotinì.

Podìkování za pomoc patøí rodinì Køíových, Volfových, p. Karasovi,
Z Chotoviny.

Divadlo v Pøátelské zahradì

Jevitì v Pøátelské zahradì se v první polovinì srpna doèkalo své
divadelní premiéry. Minioperku Èervená Karkulka autorù Zdeòka Svìráka a Jaroslava Uhlíøe zahráli a zazpívali tøi odvání a nadìjní herci.
Poèasí pøálo, dìtem to krásnì zpívalo, a tak si asi tøicítka divákù uila
pøíjemné odpoledne. Spokojeni byli i úèinkující, kteøí na pøítí léto
slíbili nacvièit dalí zpívanou pohádku.

Dìkujeme vem zúèastnìným a tìíme se, e jsme tøeba na poèátku
nové, pìkné tradice. Pokud i ve vás døíme herecké nadání, jevitì
v Pøátelské zahradì je vám k dispozici.
Pøátelská zahrada je ji druhým rokem, kromì základní a mateøské
koly, více zpøístupnìna i veøejnosti. Brána z Lipové ulice nad novou
budovou M je odemèena a není potøeba si pùjèovat klíèe. Potìí nás,
kdy Pøátelská zahrada bude naplòovat svùj úèel a cíl, který má v názvu.
Dìkujeme Obci a T-Servisu Chotoviny za sekání zahrady v letoním
roce a provedení opravy základu krbu.
Za Øímskokatolickou farnost Chotoviny
Veronika a Vojtìch Nádvorníkovi

Noví obèánci
Karin Mièkalová
Chotoviny

Elen Kaparová
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
Fred Vargas  ZÁHADA MRTVÝCH
NOHOU. Ve svém posledním detektivním pøípadu se autorka Fred Vargas vrací k pøípadùm nám ji dobøe
známého, sympatického, ale ne zrovna systematického, zato velkou intuicí nadaného komisaøe Adamsberga a jeho vìrných spolupracovníkù,
pøedevím majora Danglarda. Komisaø na pracovní cestì v Londýnì narazí na jistou podivnost, která se ho
zdánlivì netýká  na záhadu sedmnácti mrtvých nohou, odseknutých
i s botami a nalezených pøed slavným londýnským høbitovem Highgate. Doma ho pak èeká nevídanì
brutální vrada, k ní dolo na paøíském pøedmìstí. Adamsberg pøi
pátrání zaène sledovat jistou upír-

SVATOJÁNCI
SE LOUÈÍ
S BABÍM LÉTEM

Milí ètenáøi i neètenáøi,
Obecní knihovna Chotoviny
ve spolupráci se Spolkem
pøátel koly Chotoviny
Vás zve na lampionový prùvod,
který se koná dne 29. 9. 2017.
Sraz v 18.45 hod. tentokrát
pøed kulturním domem,
kde probìhne ji tradièní
vyhláení nejoriginálnìjích
ruènì dìlaných lampionù.
S sebou vezmìte dobrou náladu,
pekáèky, keèup, hoøèici, chleba
a hlavnì lampion!
Zuzana Sumerauerová

skou stopu, která ho zavede a do jedné zapadlé srbské vesnièky. A na scénì se znovu objeví
londýnské nohy. A jako bonus - komisaø najde syna, o kterém dosud
nemìl potuchy.
Nick Hornby  DLOUHÁ CESTA
DOLÙ. Silvestr na støee vìáku Toppers House na severu Londýna, oblíbeném místì sebevrahù. Ètyøi neznámí lidé mají zanedlouho zjistit,
e skoncovat se ivotem naprosto
není soukromá záleitost, jak si pùvodnì pøedstavovali. Vìènì opálený
Martin Sharp je zkrachovalý moderátor ranního televizního poøadu,
jen mìl vechno, co si mu mùe
pøát  dìti, enu, bájeèný domov,
skvìlou práci  a o vechno pøiel.
Sebevrada Je pro Martina logickou
a pøimìøenou reakcí na ivot, který
se nedá ít. Maureen nemá toho veèera jinou monost, protoe Matty
zùstal doma. Nikdy nebyl schopen
bìných vìcí, které dìti dìlávají 
tøeba chodit nebo mluvit  a jeho
milující matka Maureen se s tím ji
nedokáe vyrovnat. A tak se tato svìdomitá katolièka odhodlá spáchat
nejtìí ze vech høíchù. Také Jess
je pøipravená skoèit a absolvovat krátký let. Na støechu ji dohnaly zlomené srdce, osamìlost, úzkost dospívání, sedm koktejlù a dva silné leáky. Poslední je JJ  vysoký, elegantní Amerièan, jen vypadá jako rocková hvìzda a nìkdy si myslí, e jako
rocková hvìzda hraje na kytaru, který klesá pod tíhou hromady svých
problému a pøináí pizzu. Ètyøi neznámí lidé, kteøí byli jetì pøed chvílí pøesvìdèeni, e jsou sami a se vím
skoncují, se rozdìlí o pizzu a dají se
do øeèi  jen aby nakonec zjistili, e
mají spoleèného dokonce jetì
ménì, ne se zprvu zdálo.
Anna Patricio  OTROKYNÌ OD NILU.
Kiya je jednoho dne unesena do osady v hloubi dungle, tam ivoøí jako
otrokynì. Po vysvobození se jí ujme
vysoce postavený knìz. V jeho domì
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se setká s Josefem, pohledným
slouícím, a vzniká mezi nimi
víc ne pevné pouto. Vzápìtí
se Josef stane obìtí intrik knìzovy manelky  a skonèí ve vìzení...
Ian Rankin  DOKONALÁ VRADA.
Malcolm Fox s týmem policejní inspekce jsou zpìt: tentokrát v mìsteèku Kirkcaldy vyetøují, zda ji
usvìdèeného detektiva Cartera jeho
kolegové nekryli. Jednoduchý pøí-

pad - dokud ho nezkomplikuje smrt
bývalého policisty. Stopy pøekvapivì vedou do bouølivého roku 1985,
kdy teroristé odhodlaní vybojovat
Skotsku nezávislost rozesílali potou bomby a spory antraxu, plánovali únosy i atentáty a pátrali po policejních provokatérech ve vlastních
øadách. Inspektor Fox hodlá pravdu
odhalit stùj co stùj, aèkoli tím na
sebe pøivolá hnìv nadøízených a nakonec musí sám bojovat o ivot.

Pro dìti a mláde:
Petr Kostka  PROÈ SE ØÍKÁ..?
ACHILLOVA PATA A DALÍ ANTICKÁ ÚSLOVÍ. Urèitì obèas zaslechnete nìkoho øíci: kostky jsou vreny nebo dostal jsem danajský dar.
Moná nevíte, co tato pøirovnání
znamenají a odkud se vzala. Srozumitelnou odpovìï najdete v této knize. Vybrali jsme nejuívanìjí úsloví, která mají svùj pùvod v øeckých a
øímských dìjinách a bájích. Které
èiny a lidské osudy inspirují ji stovky generací natolik, e stále zùstávají souèástí naeho jazyka? Seznamte se s nimi, a a uslyíte nìkoho
øíkat políbila mì múza, budete
vìdìt, co tím myslí...
Ludmila Strejèková  NEPOSEDNÁ
PÍSMENKA. Hledáte paráka, který
by pomohl vaemu prvòáèkovi trénovat ètení? Seznamte se s Pepim!
Pepi pochází z námoønické rodiny
a bude vám o ní vyprávìt. Dozvíte se
o ní spoustu zajímavých vìcí a postupnì poznáte i vechna písmenka
abecedy. Texty a zábavné úkoly jsou

vdy zamìøeny na jedno písmeno èi
skupinu písmen. Dìti procvièí správnou výslovnost, poznávání jednotlivých písmen a jejich následné skládání do slabik, slov a vìt.
Stephan Pastis  TIMMY NEZDÁREK. KOUKEJ, CO JSI PROVEDL.
Timmy Nezdárek se chystá rozlousknout svùj zatím nejvìtí pøípad: najít ukradený glóbus, na jeho nalezení byla vypsána kolní soutì. Je
to jeho ance, jak získat odmìnu ve
výi pìti set dolarù, která ho zajistí
na zbytek ivota. Jene nìkdo se
oèividnì snaí obehrát systém. Oblafnout ho. Podfouknout. Obalamutit. Take Timmymu Nezdárkovi nezbude ne s pomocí líného ledního
medvìda Kapitána a pøekvapivého
nového spojence  výstøední pratety
Colander  najít zpùsob, jak to tìm
podvodníkùm spoèítat. Jak se vypoøádat s obrovskou nespravedlností.
Teï u jenom odevzdat vèas pøihláku do soutìe.
Z. Sumerauerová

TÝDEN KNIHOVEN
3.  5. øíjna 2017

V knihovnì probìhne tradièní
výprodej knih z ji vyøazeného
fondu a darù ètenáøù knihovny.
Za zlomek ceny tak mùete tøeba objevit
poklad pro svou soukromou knihovnu.
Pøijïte si vybrat i Vy!
Pøihlaování nových ètenáøù zdarma,
amnestie dluníkù
V týdnu knihoven vítáme nové ètenáøe , kteøí
se mohou v tomto období zaregistrovat zcela zdarma
(u registrace ètenáøù mladích patnácti let nutný podpis
zákonného zástupce). Prominutí upomínek dluníkùm.

3. 10. 2017 bude zahájena akce
DO KNIHOVNY NEJEN PRO KNIHU
Dne

Ji Vás nudí hrát neustále jen pár her, které máte doma?
Nebo si chcete poøídit nìjakou novou, ale nevíte, zda se Vám
bude líbit? Pak je tu právì pro Vás nae nová

pùjèovna spoleèenských her .
Vybírat mùete ze irokého sortimentu spoleèenských her
od odpoèinkových, strategických
a dobrodruných a po vìdomostní hry.
Hru lze zapùjèit s platným ètenáøských prùkazem.
Ètenáøùm mladím patnácti let se desková hra pùjèí
proti podpisu zákonného zástupce.
Zuzana Sumerauerová
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Léto ji pomalu odchází, nový kuelkáøský roèník 2017/2018 je za branami
Na úvod se musíme jetì vrátit k závìru
uplynulé sezony v bojích o mistra ÈR.

Mistrovství Èeské republiky

dvojic muù pro rok 2017

Kvalifikace na tento závìreèný turnaj spoèívá
ve výbìru a úèasti na nìkterých z 18 turnajù po
celé republice, kde se vítìzové kvalifikují pøímo
a doplní je dvojice dalích nejlépe umístìných
do celkového poètu dvaceti.

A tento skoro zázrak se právì povedl naim
divizním hráèùm. Jan Bartoò a Zbynìk Hein se
probojovali na finálový turnaj do daleké západoèeské Lomnice. K tomu potøebovali jedno druhé
a tøi tøetí místa v uvedených turnajích.
Na mistrovství se následnì rozdìlují tituly
a dvì sady medailí za disciplínu 2 x 120 hodù
a v poøadí 16 dvojic jetì postupuje do nedìlního tandemového vyøazovacího souboje. Za úèasti skoro celé èeské reprezentace doplnìné hráèi
pùsobícími v zahranièí a v ligových týmech jsme

jako zástupci nejnií soutìe urèitì nezklamali.
Pøi malinko lepí konstelaci (zaváhání na jedné
ze ètyøech drah) by nebylo ani doplòkové nedìlní
finále v disciplínì tandemù daleko. Nakonec tedy
18. místo za výkony  Hein 534, Bartoò 512 kuelek. Nejvìtím pøínosem vak byla úasná atmosféra mistrovství, obrovská zkuenost a poznatek, e se dá hrát s kadým soupeøem.
Urèitì gratulujeme a pøejeme
úspìch a postup i v letoním
roèníku.

Konec statistik a hurá do soutìního roèníku 2017/2018!

Ji tradiènì se zahajovalo otevøením kuelny
pro veøejnost v rámci Chotovinských slavností.
Zájem o prohlídku, prosté koulení i pokus
o opravdovou hru je kadoroènì obrovský. Nìkteøí toto vyuívají jako pøípravu a trénink na Mikuláské koulení, jiní, tøeba jako právì se rodící
noví mladí adepti kuelkáøského sportu, si po
tìchto prvních pokusech najdou cestu k nám
i bìhem roku. Do aktivního zapojení èinnosti oddílu a hraní jsou vem dveøe otevøeny.
Následoval pøípravný, letos ji sedmý roèník
Memoriálu Václava Otradovce, který se odehrál
v termínu 17.  19. srpna 2017. Turnaje tøíèlenných drustev v netradièní a velmi nároèné disciplínì na 120 hodù (2 x 10 plných + 50 doráky)
se nakonec zúèastnilo celkem 11 drustev z II. ligy,
Divize, KP, domácích hráèù a hráèù pùsobících
v Rakousku. První místo letos uhrálo drustvo
TJ Sokol Chýnov A  1156 bodù  ve sloení
Pavel Petrù, Jiøí Dvoøák a Thea Petrù. Druhé místo obsadil rovnì Sokol Chýnov, drustvo B 
1147 bodù  Peroutková, Návarová, Kovandová,
tøetí pak Silon Sezimovo Ústí  1104 bodù 
Jelínek, Dvoøák M., Vrbík. Tradiènì na ètvrtém
místì skonèilo domácí drustvo Chotovin  Jan
Bartoò, Libor Hrstka a Zbynìk Hein výkonem 1094
bodù.

V jednotlivcích zvítìzil opìt Pavel Petrù ze
Sokola Chýnov vynikajícím výkonem a rekordem
turnaje 458 kuelek. Na druhém místì skonèil
táborský Petr Chval  428, tøetí chýnovská Alena
Kovandová za 412. Bohuel ani tentokrát se domácí borci neprosadili na stupnì - 6. Libor Hrstka 381, 8. Zbynìk Hein 376, 9. Lenka Køemenová
373, 10. Petr Otradovec 372. Nejlepí enou, hráèkou turnaje, byla chýnovská Alena Kovandová za
412. V kategorii mladý hráè/hráèka výkonem 350
kuelek zabojoval domácí Pavel Makovec. Tak alespoò jedno pìkné umístìní a vítìzství.
Jako vdy jsme byli vysoko hodnoceni ohlasy
hostujících drustev za krásný turnaj, pøíjemné
prostøedí a hodnotné ceny. Na úvod sezony je
toto opravdu potìitelné a dává nám to sílu pro
dalí roèníky. Organizaènì nároèný, ale zvládnutý víkend je vizitkou celého oddílu.
Dìkujeme Obecnímu úøadu Chotoviny a sponzorùm VagnerPool Praha / Bazénové pøísluenství, Jan Bartoò / HOLBA a Petr Merxbauer za
vìcné ceny a pomoc.
To je tedy váení pøátelé na úvod ve, pøípravy
vrcholí a mistrovská utkání, urputné boje o cenné body mohou zaèít.

První domácí utkání: Drustvo A  Divize Jih
pátek 15. 9. 2017 17:30 Chotoviny  TJ Start Jihlava
pátek 29. 9. 2017 17:30 Chotoviny  TJ Tøebíè B

Dorost  I. KLD
nedìle 1. 10. 2017 10:00
Chotoviny  TJ Loko Èeské Velenice

Po hráèské stránce v oddíle nic nového, kádr
je na vech úrovních stabilizovaný a ani v soutìích drustev se ádné zmìny nechystají.

I. kuelkáøská liga dorostu / I. KLD

(Bartoò, Køemenová Lenka a Martina, Makovec)
 celkem dojezdovì pøíznivá skupina (Jihlava,
Daèice, Nová Bystøice, Èeské Velenice, Pelhøimov, Tábor, Sezimovo Ústí ). Pro nae dorostenky je to v této kategorii poslední roèník, proto doufáme, e své zkuenosti zúroèí a vichni
naváí alespoò na loòský postup ze skupiny
a tøeba i dál a výe.

Drustvo A  Divize Jih

 pokus napravit loòské zklamání z druhého
místa.

Drustvo B  Krajský pøebor I.

 zopakovat úspìné domácí zápasy a nìco také
pøivést z venku.

D  Okresní pøebor Tábor

 zahrát si a uít zápasovou pohodu.
Své první zkuenosti budou letos sbírat nai
nejmladí, áci a ákynì v esti turnajích Poháru
Mladých nadìjí, dorost se pokusí bodovat v Èeském Poháru dorostu.
Jako kadoroènì budeme vem naim zástupcùm dret palce a pøát jim co nejlepí pøedvádìné
výkony. Snad i nai pøíznivci a fanouci si najdou
èastìji cestu na mistrovská utkání a podpoøí nás
v bojích o body.
M. Vacko

Chotovinské zatáèky
Ètvrtý roèník Chotovinských zatáèek, který se konal první srpnovou
sobotu, byl zatím jedním z nejzdaøilejích.
Do závodu vyrazilo 125 posádek
podle pravidel JPHV, jí jsme souèástí ji druhým rokem, a to v kategorii A1, M1 do roku 1950 a v kategorii A2, M2 od roku 1951. První
vozidlo odstartovalo v 10 hodin 
jako ji tradiènì majitel muzea pan
Václav Janecký se svou modrou Aerovkou.
Za ním postupnì odstartovaly
vechny posádky, na nì cestou èekaly tøi kontrolní stanovitì a vyplòování jízdního výkazu se soutìními otázkami.
Výstava vozidel se konala v malebné vesnici Petrovice u Sedlèan,
kde je krásné námìstí se spoustou
vzrostlých stromù, které poskytovaly v horkém poèasí stín a kde si
úèastníci mohli zpestøit èekání speciálním úkolem, jejím cílem bylo
chytit na dlouhý prut ètyøi velké ryby
v co nejkratím èase. Svou návtì-

vou nás poctil pan starosta Petr tìpánek, promluvil k úèastníkùm závodu a odstartoval jeho druhou etapu.
Spanilou jízdu z Petrovic jsme
odstartovali pøesnì ve 14 hodin.
V Chotovinách nás èekalo vyhláení
výsledkù a jeliko jsme úèastníky
chtìli opìt nìèím pøekvapit (loni to
bylo pøehlídkou dobového spodního prádla), pøipravili jsme si pro nì
scénku z filmu Slavnosti snìenek,
a to legendární jízdu frézou a scénku Trabant v hlavních rolích s Jaromírem Hanzlíkem (Martin imek)
a Zdeòkem Svìrákem (Jaroslav Pecka).
Potom u následovala volná zábava a k tomu nám vyhrávali muzikanti z kapely Tercie.
Jsme rádi, e se letoní roèník
vydaøil a budeme se tìit na dalí 
4. srpna 2018.
Na závìr jetì podìkování vem
sponzorùm: Obci Chotoviny, ZaT
s.r.o. Tábor a Janu Martínkovi za finanèní podporu, spoleènosti Aksamite a Frantiku Vanìèkovi za vìcné

dary, abc tiskárnì Chotoviny za výrobu vekerých materiálù, spoleènosti Arleto za výrobu keramických
medailí, Obci Petrovice a Restauraci
Pod Vìí za skvìlou spolupráci
a organizaci v Petrovicích, SDH
Chotoviny za pomoc pøi parkování
a organizaci pøíjezdu vozidel, Asfal-

tadu a jeho pøíznivcùm za vekerou
pomoc pøi organizaci celého dne
a Alei Bartákovi za nejlepí moderování a samozøejmì naim ostatním kamarádùm a známým, kteøí
jsou nedílnou souèástí Chotovinských zatáèek a bez nich by to nelo. Dìkujeme!
Lenka Pecková
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Chotoviny opìt tleskaly legendární partì z devadesátých let!
Fotbalový stadion u kostela hostí
kadoroèní Chotovinské slavnosti u
nìjaký ten rok. Celý areál dostává
v onìch perných dnech dost zabrat
a nejhlasitìji urèitì naøíká fotbalový
trávník. Alespoò malou záplatou mu
mùe být ji tradièní klání mezi spøátelenými obcemi Chotoviny a Buchlovice.
Výjimka nenastala ani tento rok.
I kdy jak v èem. Mnozí by mohli
oponovat, protoe pojmem tradièní
zápas se rozumí také tradièní sloení týmù. Tento rok to ale bylo úplnì
jinak. Na rozdíl od minulých let na
soupisce nefiguroval ani jeden hráè
ze souèasného chotovinského týmu
muù, ale vzpomínalo se na historii.
Letos toti slaví fotbalový klub
TJ SOKOL Chotoviny jubilejních

90 let od zaloení a u od zaèátku
roku to dává hodnì znát. Kluboví
funkcionáøi uspoøádali výroèní schùzi , nechali zhotovit výroèní ály pro
fanouky, ale také zorganizovali zmiòovaný zápas proti spøátelené obci.
Chotoviny tak na slavnostech zastupovala slavná generace hráèù, kteøí
byli pospolu na pomyslném vrcholu v první polovinì devadesátých let
a spoleènì vyválèili postup do krajského pøeboru a následnì mìli na
svìdomí také nejúspìnìjí sezonu
v historii klubu  3. místo v krajské
nejvyí soutìi.
Na trávníku tak mìly Chotoviny
opìt monost vidìt takové borce jako
je Zdenìk Turek, bratøi Passlerové,
Arnot Metelec, Karel Hòup, Jiøí Svaèina, Jiøí Cícha nebo veterán Jaroslav Nìmec. Z lavièky navíc celou

A tým vstoupil do I.B tøídy slibnì
Nová výzva, ale také velká zkouka,
to bezpochyby pro chotovinské áèko
postup a úèast v krajské I. B tøídì je.
Tým se tak do pøíprav vrhl ji v polovinì èervence. Trenér Mendel sázel
na cvièení bez míèe, postupnì se pak
tým v prùbìhu srpna pøesunul s trénováním na høitì.
Ji tradièní generálkou A týmu pak
byl Memoriál Petra Pekárka. Domácí tým obsadil stejnì jako loni druhé
místo, pøièem znovu ve finále podlehl rivalovi z Mladé Voice. V semifinále Chotoviny pøehrály Votice
2:1. Ve finále ale domácí podlehli
Mladé Voici 0:4. Jakkoli výsledek
vypadá jednoznaènì, i Chotoviny
mìly velké ance, které vak nedokázaly promìnit.
Je toho dost, co musíme zlepit,
jinak budeme mít v soutìi potíe,
hodnotil po turnaji trenér Duan
Mendel.
Prùbìh turnaje:
Chotoviny  Votice 2:1
Mladá Voice  Sokol S. Ústí 2:0
O bronz: Sokol S. Ústí  Votice 4:3
Finále: Chotoviny  Ml. Voice 0:4

Dalí generálkou na zápasy v I. B
tøídì byl pøátelský zápas s Boeticemi. Boetice hrají stejnou soutì, ale
jinou skupinu, tudí ideální soupeø
jako test pøed sezonou. Trenér Mendel vak musel øeit problém s velkou marodkou  k dispozici mìl
pouze 10 hráèù a 2 brankáøe. I pøes
tyto problémy Chotoviny dokázaly
uhrát slibnou remízu 2:2.
Domácí byli aktivnìjí a více na
míèi, vytvoøili si tlak a hodnì rohù.
My jsme naopak hráli klasicky na
brejky a mìli i dalí ance, øíkal lodivod Duan Mendel.
A tým I. B tøída pøivítala hned ostrou zkoukou, a to zápasem s tradièním úèastníkem této soutìe,
Lomnicí nad Lunicí. Nìkteøí mladí hráèi tak ale mohli tìit ze zkueností z dorostu èi ákù, kde se s Lomnicí potkávali témìø kadou sezonu
a vdy byly zápasy vypjaté a vyrovnané. Premiéra ale Chotovinám nevyla úplnì podle pøedstav. První pùli
ovlivnilo zranìní støedního záloníka Pavlíèka, který ji ve 28. minutì
musel støídat, a zbyteènì velký respekt nìkterých hráèù. Nejdùleitìj-

Cvièení dívek a en 2017/2018

Letoní cvièení zahájíme v pondìlí 2. øíjna 2017
a ve støedu 4. øíjna vdy v 19 hodin ve sportovní hale.
Tyto první hodiny cvièení budou zdarma.
V pondìlí bude rehabilitaèní cvièení s Jiøkou Kubecovou,
ve støedu bude pøedcvièovat Petra Voèadlová aerobik.
Cena dalích hodin cvièení 55,- Kè pro èlenky oddílu SPV,
ostatní 65,- Kè. Cena permanentky 250,- Kè pro èlenky SPV,
ostatní 300,- (5 hodin). Permanentky z minulého období
zùstávají v platnosti do konce roku 2017.
Na cvièení si pøineste podloky, ruèník,
vodu a dobrou náladu.
I. Novotná

hru organizoval bývalý skvìlý kouè
Karel Ilèík, který dnes mimochodem
asistuje trenérovi v druholigovém
Táborsku.

Chtìlo by se øíct, e se povedlo
vechno na výbornou. Jene to neplatí o koneèném výsledku. Chotoviny podlehly Moravanùm 1 : 6.

í èást zápasu se odehrála kolem
poloèasu, kdy Lomnice dokázala ve
43. a 48. minutì dvakrát skórovat
a zápas prakticky rozhodla, i kdy
se po pøestávce hra Chotovin zlepila a pøilo i pár ancí, na zvrat to
ale tentokrát nebylo.
K Plecitému a vehlovi pøibyl na
seznamu marodù jetì Pavlíèek, co
mì mrzí, ale nenadìláme nic. Hra
mìla k ideálu daleko, ale bylo tam
i pár svìtlých momentù, na kterých
se dá stavìt. Doufám, e z klukù spadla zaèáteènická tréma a pøítì doma
to bude úplnì jiný zápas, øíká trenér Mendel.
TJ Tatran Lomnice nad Lunicí
 TJ Sokol Chotoviny 2:0 (1:0)
Domácí premiéra zato vyla áèku
skvìle. Soupeø, který pøijel ze vzdálenosti 95 kilometrù, odjídìl z Cho-

tovin s prázdnou. Domácí byli celý
zápas lepím týmem, èemu pomohla i zmìna sestavy, kterou podnikl
trenér Mendel. Napøíklad z B týmu
povolal veterána Moose, který svými zkuenostmi týmu velmi pomohl. V prvním poloèase se hned
v úvodu trefil Tomá Vrhel, kterého
následoval Bondarev. Zápas se vydaøil také obránci Turkovi, který tentokrát dostal anci v útoku a trenérovi se za tuto anci odmìnil jedním
gólem a dvìma asistencemi.
Vichni li s výkonem nahoru,
døeli a vyplatilo se. Na ostøejí tempo si hráèi jetì více zvyknou a bude
se nám daøit i dál. A a se uzdraví
marodi, budeme jetì silnìjí, vìøí
trenér Mendel.
TJ Sokol Chotoviny
 TJ Sokol Slavonice 3:0 (2:0)

Rozlosování  záøí / øíjen 2017
Mui A  I. B tøída muù  sk. D

5.
6.
7.
1.
8.
9.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

9. 9.
17. 9.
23. 9.
28. 9.
30. 9.
7.10.

SO
NE
SO
ÈT
SO
SO

Chotoviny  K. Øeèice
Ml. Voice  Chotoviny
Chotoviny  Malice
Rat. Hory  Chotoviny
Jistebnice  Chotoviny
Chotoviny  Tøeboò B

Mui B  4. tø. muù  sk. B

1. kolo 9. 9. SO Chotoviny B  Radenín Kozmice
4. kolo 17. 9. NE Vìtrovy B  Chotoviny B
5. kolo 23. 9. SO Chotoviny B  FC Míè
6. kolo 1. 10. NE Boejovice  Chotoviny B
7. kolo 7. 10. SO Chotoviny B  Øepeè/Opaøany
Dorost  I. A tøída dorostu  sk. C
3. kolo 10. 9. NE Chotoviny  Jistebnice
4. kolo 17. 9. NE Daèice/Hobzí  Chotoviny
5. kolo 24. 9. NE Chotoviny  Sepekov/Milevsko B
6. kolo 1. 10. NE Týn n. Vlt.  Chotoviny
7. kolo 8. 10. NE Chotoviny  N. Bystøice

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

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

