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ZDARMA

Chotovinské slavnosti 2018
Druhá srpnová sobota patøila ji tradiènì Chotovinským
slavnostem. Poèasí nám pøálo,
program byl atraktivní, proto
není divu, e se na høiti bìhem
dne vystøídala tisícovka návtìvníkù.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta
naí obce, spolu s panem senátorem Mgr. Jaroslavem Vìtrovským slavnostnì zahájili odpolední program krátce pøed pùl
druhou. Na pódiu je vystøídala
kapela Doubravanka, která pøedstavila tradièní repertoár decho-

vé hudby. Úspìch sklidilo také
taneèní vystoupení skupiny
MINI BOOM a premiérovì se
v Chotovinách pøedstavil populární baviè a imitátor Václav
Faltus, jen k nám váil cestu
vlakem a z východoèeského
Letohradu. Soubìnì na prostranství pøed kostelem probíhal program pro dìti, prezentace JSDH obce Chotoviny a v kuelnì tradièní koulení.

sledoval hudební program. Sice
v netradièním poøadí, ale v osvìdèené sestavì se na pódiu vystøídaly dvì oblíbené kapely. Od
20.00 hodin výbornì hrála skupina La Sklerosa a ve 23.00 hodin pak fanouci pøivítali skupinu KEKS.
Vìøíme, e vichni návtìvníci si slavnosti uili. Dìkujeme
organizátorùm a ji nyní se tìíme na Chotovinské slavnosti
2019!
Martina Sochùrková
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Slavnostní okamik nejen pro
fotbalové fanouky nastal, kdy
místní dorostenci spolu se svým
trenérem panem Michalem Malenickým pøevzali zaslouené
ocenìní. Letos toti vybojovali
1. místo v krajské soutìi I. A tøídy! Jetì jednou blahopøejeme.
Poté, co PaeDr. Jaroslav Nìmec, moderátor letoních slavností, vyhlásil vítìze slosování
vstupenek a spolu s vedením
obce pøedal zajímavé ceny, ná-
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Starosta Zdenìk Turek: Zvládli jsme toho hodnì a chceme
A co vás mrzí, e se naopak slouí pro èitìní odpadních
pokraèovat v rozdìlané práci lnepovedlo?
vod z èásti Chotovin a mìli byStarosta Zdenìk Turek má za
sebou tøetí volební období a na
nedostatek práce si rozhodnì
stìovat nemùe. Chotoviny se
daøí úspìnì rozvíjet a projektù
je spousta. I proto by rád pokraèoval v rozdìlané práci, nápadù a plánù má stále dost.
l Uzavíráte dalí volební období v roli starosty obce. Kdy
se ohlédnete za ètyømi roky ve
funkci, co vás nejvíc tìí?
Projektù je za námi opravdu
dost a je tìké øíct, který by mìl
být ten nejdùleitìjí. Ale urèitì
mì tìí napøíklad výstavba peèovatelských bytù. Tento projekt se mimoøádnì vydaøil, lidé jsou s bydlením spokojení
a v nových peèovatelských bytech se jim ije velmi pohodlnì
a komfortnì.
Také se povedl projekt úpravy støedu obce, myslím tím prostor mezi bytovými domy. Vybudovaly se nové komunikace,
parkovitì, chodníky a vysadila
se zeleò. Urèitì dolo ke zpøíjemnìní bydlení obèanù v této
lokalitì. Zajímavým projektem
byla i výstavba chodníkù ve støedu obce. Opìt dolo ke zlepení
vzhledu obce, ale pøedevím ke
zlepení bezpeènosti. Radost
mám i z toèny u nádraí. Díky ní

SVATOJÁNCI
SE LOUÈÍ
S BABÍM LÉTEM

se zlepilo dopravní spojení
s Táborem.
V letoním roce jsme se také
pustili do rekonstrukce dvou
tøíd mateøské koly. Jde o projekt, který byl dlouho pøipravován, pùvodnì jsme poèítali s dotací, nakonec jsme na ni ale nedosáhli. Na rekonstrukce dotace vypisovány nejsou a novì
budovat nebo pøistavovat jsme
nepotøebovali. Proto jsme akci
zrealizovali z vlastních prostøedkù a tímto projektem máme kolku v podstatì témìø novou.
Myslím, e práce se udìlalo
dost, mùu jmenovat tøeba i opravy celé øady komunikací nejen
v Chotovinách, ale i v místních
èástech.
l Velkým straákem pro mnoho mìst a obcí je nedostatek
pitné vody. Zdroje se ale podaøilo posílit, u jste klidnìjí?
Ano, rozhodnì jsme v lepí
situaci ne tøeba v roce 2015,
tehdy nejen nás, ale témìø celou republiku trápila velká vedra a sucha. Proto jsme li do projektu posílení vodních zdrojù
a letoní léto nás nezaskoèilo
tak jako pøed lety.
V rámci projektu poèítáme se
tøemi vrty, dva u se nám podaøilo zprovoznit, a to v Chotovinách
a v Moravèi. S dalím vrtem
poèítáme v lokalitì U Dubù,
který by mìl být vyuíván i pro
budoucí sportovnì-relaxaèní
areál.

Stále jsme jetì nedotáhli do
konce projekt výstavby sportovnì-relaxaèního areálu. Nepøedpokládal jsem, e to bude
tolik komplikované, provìøit se
musela celá øada vìcí, tím se ve
zdrelo. Ale projekt chceme co
nejdøíve zrealizovat, vidím v nìm
dalí monost celoroèního vyití pro obèany a místo, kde se
mohou setkávat pøátelé a celé
rodiny. V areálu by vedle koupalitì mìla být i hrací zóna pro
dìti a høitì na míèové hry.
l Obec také úspìnì spolupracuje s místními spolky. Co
vás potìilo v tomto období?
Spolkový ivot povauji za
základ pro kadou obec, a proto se snaíme spolky maximálnì podporovat, nejen finanènì,
ale i vzájemnou spoluprací nebo
ádostí o dotace. Jsme tradièním partnerem zahrádkáøské
výstavy, JSDH dostala nové
auto, na fotbalovém høiti se
vybudovala èást tribuny. Snaíme se pomáhat hasièùm, sportovcùm nebo mysliveckému
sdruení. A samozøejmì opravujeme a budujeme i v místních
èástech.
l Chcete pokraèovat v rozdìlané práci. Jaké plány máte
do budoucna?
Základem je udrovat obec
v dobrém chodu a zajistit podmínky pro kvalitní rozvoj. Jednou z priorit proto zùstává vodovod a kanalizace, pøipravuje
se projekt odbahnìní rybníkù
pod zámeckým parkem, které

TÝDEN KNIHOVEN
2.  4. øíjna 2018

v Obecní knihovnì
v Chotovinách
Výprodej knih
Milí ètenáøi i neètenáøi,
Obecní knihovna Chotoviny
Vás zve na

lampionový prùvod ,

který se koná
ve ètvrtek 27. 9. 2018.
Sraz v 18.45 hod.
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

V knihovnì probìhne ji tradièní výprodej knih z ji vyøazeného fondu knihovny. Za zlomek ceny tak tøeba mùete objevit poklad pro svou soukromou knihovnu. Prijïte si
vybrat i Vy!

Ètenáøská amnestie

V Týdnu knihoven mohou ètenáøi vrátit vechny knihovní
jednotky, které mají pùjèeny, bez strachu ze sankcí za
pozdní vrácení. V praxi to znamená, e vem ètenáøùm,
kteøí v tomto týdnu vrátí pùjèené knihy, èasopisy atd.,
budou prominuty poplatky za upomínky a zpozdné.

Roèní registrace zdarma

Pro vechny nové ètenáøe, kteøí se v Týdnu knihoven poprvé zaregistrují (u registrace ètenáøù mladích 15-ti let
nutný podpis zákonného zástupce). Zuzana Sumerauerová

chom dál zvyovat kapacitu
vodních zdrojù. Zároveò je tøeba pracovat na monosti napojení na Jihoèeskou vodárenskou
soustavu. Pøedpokládám, e za
10-15 let by v Chotovinách
mohlo ít více ne dva tisíce lidí.
Nyní máme 1741 obyvatel.
Aktuálnì probíhají jednání
o vykoupení pole pod høitìm,
o pozemek máme zájem, protoe je to v dobré lokalitì ve støedu
obce, blízko kolských zaøízení
a pozemek by se mohl vyuít
pøedevím pro potøeby koly.
Dalím projektem je výstavba
nových peèovatelských bytù, tentokrát v lokalitì Pod pejcharem.
Snaíme se upravit projekt tak,
aby co nejlépe splòoval podmínky dotace, výzva by mìla probìhnout do konce roku 2018,
chceme tedy poádat o dotaci
a pøítí rok zahájit výstavbu.
A chceme se pustit také do
pøístavby kuelny. V prvním kole
jsme na dotaci nedosáhli, vìøím,
e pøítì u to vyjde. A pokud
znovu ne, budeme zvaovat realizaci èistì z vlastních prostøedkù. Chceme jít s dobou, chceme rozvíjet a modernizovat
i sportovní zaøízení v obci.
-dm-

Spolek pøátel koly
Chotoviny
Vás ve kolním roce
2018/2019
srdeènì zve
na tyto akce:

Mikuláská
nadílka
1. 12. 2018


Dìtský
karneval
2. 3. 2019


kolní slavnost
23. 3. 2019


Guláování
6. 4. 2019


Den dìtí

1. 6. 2019
Sledujte samostatné
programové plakáty!

Tìíme se
na setkání s Vámi!
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STØÍPKY Z OBCE

❖ V mìsíci srpnu byla dokonèena výstavba chodníku v ulici
iroká.

❖ V èervenci byly zahájeny práce na rekonstrukci hasièské zbrojnice v Sedleèku.

❖ Na fotbalovém høiti byla dokonèena rekonstrukce èásti tribuny.

❖ Obec zmìnila odborného zástupce pro provozování vo-

dovodu a kanalizace. Pana Nìmce nahradila Ing. Zdenka Sosnová.
❖ 28. 8. 2018 probìhla úspìnì kolaudace dvou zrekonstruovaných tøíd mateøské koly.
❖ Ke konci mìsíce srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci hasièské zbrojnice v Brouèkovì Lhotì.
❖ Obèané Brouèkovy Lhoty provedli obnovu nátìru autobusové èekárny. Dìkujeme.
❖ 27. a 28. srpna probìhlo pøezkoumání hospodaøení naí
obce za rok 2018. Kontrola z Jihoèeského kraje nezjistila
ádné nedostatky.

❖ V srpnu byly rovnì obnoveny herní prvky v zahradì

mateøské koly. Ty staré byly ji nebezpeèné a neproly
pravidelnou bezpeènostní kontrolou.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

2018

Váení obèané, dovolte mi, abych Vás informovala o organizaci voleb do Zastupitelstva obce Chotoviny, které pøipravujeme na 5. a 6. øíjna 2018.
Volební místnosti budou otevøeny v pátek od 14.00 hod. do
22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V naí obci budou volební místnosti pøipraveny v pøízemí
nové budovy základní koly. Zde budou volit obèané vech
vesnic naí obce, kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty. Pro ty
bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru
v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou se do volební místnosti dostavit, na poádání navtíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou.
Hlasovací lístky Vám budou doruèeny do potovních schránek nejpozdìji 2. øíjna, ale kdy je s sebou k volbám nepøinesete, budou vám vydány nové.
Na závìr jetì pøipomínám, e volièem do zastupitelstva naí
obce je státní obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je v obci Chotoviny v den
voleb pøihláen k trvalému pobytu anebo státní obèan jiného

státu, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let
a který je v den voleb v obci Chotoviny pøihláen k trvalému pobytu
a jemu právo volit pøiznává mezinárodní úmluva, kterou je Èeská
republika vázána a která byla vyhláena ve Sbírce mezinárodních
smluv.
Uvedené skuteènosti prokáete platným obèanským prùkazem
nebo platným cestovním dokladem. Vezmìte si proto nìkterý z uvedených dokladù k volbám urèitì s sebou.
Volební právo obèanù jiných èlenských státù Evropské unie
ve volbách do zastupitelstev obcí v Èeské republice.
Právo volit do zastupitelstva obce má státní obèan jiného èlenského
státu EU:

â který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý
den voleb, dosáhl vìku nejménì 18 let,

â má Povolení k trvalému pobytu na území ÈR,
â má Pøechodný pobyt obèana Evropské unie na území ÈR,
â oprávnìnost pobytu na území ÈR prokáe platným dokladem.
V praxi to znamená, e obèan jiného èlenského státu EU, v pøípadì, e splòuje uvedené podmínky, mùe v místì svého pobytu na
území Èeské republiky volit pouze v pøípadì, e nejpozdìji 2 dny pøed
zaèátkem voleb poádá u místnì pøísluného obecního úøadu o zapsání do dodatku stálého seznamu volièù. Pokud tak neuèiní, nebo
tak neuèil ji døíve, nebude mu umonìno hlasovat.
ádost mùe být podána písemnì, nebo osobnì.
Marie Knotková
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OBEC CHOTOVINY 2014  2018

V konèícím volebním
období 2014  2018
pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY
v tomto sloení:
Mgr. Zdenìk Turek  starosta obce
Jan Jordák  místostarosta obce
Josef Hrstka  èlen rady obce
PaeDr. Jaroslav Nìmec  èlen rady obce
Josef Pecháè  èlen rady obce, èlen stavební komise
Ing. Lubo Bervida  pøedseda finanè. výboru
Mgr. Irena Bìtíková  èlen finanèního výboru
Milo Filip  pøedseda stavební komise
MUDr. Jiøí Holub  èlen kontrolního výboru
Mgr. Jiøí Honza
Mgr. Duan Mendel
Marek Moos
Václav Praák
Ing. Ivana Novotná  èlen finanèního výboru
Václav Praák
Mgr. Martina Sochùrková  pøedsedkynì
kontrolního výboru
V letech 2014  2018 se zastupitelstvu
obce ve výe uvedeném sloení podaøilo
zrealizovat tyto nejvýznamnìjí akce:

Rok 2014 (øíjen  listopad)
t Obnova vodovodního øadu na návsi
v Sedleèku

Rok 2015

t Rekonstrukce veøejného osvìtlení v ulici Ovocná
t Výmìna svìtelných zdrojù veøejného
osvìtlení ve Rzavé, Liderovicích, Polánce, Beranovì Lhotìa a Vráné
t Oprava chodníku u imanù
t Oprava køíkù v Sedleèku a Chotovinách
ve støedu obce

2016

2018

t Výstavba chodníkù ve støedu obce Chotoviny
t Rekonstrukce vedení nízkého napìtí a
rekonstrukce veøejného osvìtlení v Øevnovì
t Zøízena toèna u vlakového nádraí CHOTOVINY
t Oprava komunikací:
ulice Ovocná, podél zámeckého parku, Moraveè ve støedu obce, z Moravèe do Chotovin, ulice Úzká, støed obce Øevnov
t Obnova kanalizace Pod pejcharem
t Výmìna støení krytiny OÚ Chotoviny
t Obnova jevitì v KD Chotoviny (podlaha, opona, osvìtlení, ozvuèení)
t Vyvrtány tøi hydrologické vrty - studny 2x Chotoviny, 1x Moraveè

2017

t Dokonèen bytový dùm s peèovatelskými byty
t Vykoupeny pozemky pod biologickými
rybníky a pro sportovnì relaxaèní areál
t Oprava komunikací:
Øevnov pod návesním rybníkem, Sedleèko
støed obce, 2. èást komunikace PolánkaBrouèkova Lhota, z Chotovin na køiovatku
u Prudic, Vráná - Chotoviny, prùjezdní komunikace Chotovinami od nádraí do
støedu obce
t Vybudováno plynové topení v budovì OÚ
t Rekonstrukce nízkého napìtí a veøejného osvìtlení v ulici Katanová
t Oprava kaplièky na Polánce
t Rozíøení dìtského høitì u bytových
domù v Chotovinách
t Rekonstrukce jedné tøídy Z, èásti zázemí M Chotoviny a oprava kamenné zdi v
areálu koly
t Nákup traktorového nosièe a esti kontejnerù na svoz biologických odpadù
t Nákup sklápìcího vleku
t Výsadba aleje za osadou Øevnov (zajistil Ing. Václav Bauer)
t Nákup hydraulického vyproovacího
zaøízení pro JSDHO, od listopadu 2015
zasahují nai hasièi u dopravních nehod

t Oprava kaplièky
v Èerveném Záhoøí
a Liderovicích
t Opravy kulturního zaøízení v Jeníèkovì
Lhotì, nákup stolù a idlí, instalace dìtských herních prvkù
t Oprava kulturního zaøízení v Moravèi
(napojení na vodovod a vyøeení odtoku
splakových vod)
t Poøízen nový speciální poární automobil znaèky IVECO
t Nová opìrná zeï na místním høbitovì
t Zasazen vánoèní strom

t Støed obce Chotoviny - úprava prostoru
mezi bytovými domy - komunikace parkovitì, chodníky, zeleò
t Posílení zdrojù vody pro Moraveè a Chotoviny (pøipojeny dvì nové studny)
t Obnova vodovodu v ulici Drustevní
t Obnova vodovodního pøivadìèe v Sedleèku
t Opravy komunikací:
ve støedu obce Polánka, ulice Drustevní,
ulice pod pejcharem, èást cesty z Radkova smìr Kostelec ve vlastnictví obce Chotoviny (vede po ní trasa Greenway Praha Vídeò)
t Obnova terasy kuelny
t Oprava chodníkù v ulici Táborská a Støíbrná alej
t Nákup 220 kompostérù pro potøebu naich obèanù

t Rekonstrukce dvou tøíd M Chotoviny
t Opravy komunikací:
Beranova Lhota, Jeníèkova Lhota, Chotoviny U Lomu, èást ulice Lipová
t Obnova vybavení kuchynì Z a M Chotoviny (nákup konvektomatu)
t Nová krytina støechy KD v Moravèi
t Výsadba ovocných stromù v aleji smìr
Jeníèkova Lhota
t Rekonstrukce nekryté èásti tribuny TJ
Sokol Chotoviny
t KD Øevnov - oprava støechy, okolního
prostranství a výstavba pergoly
t Výstavba chodníku v ulici iroká
t Obnova herních prvkù v zahradì M
Do konce øíjna 2018 budou jetì dokonèeny práce na tìchto projektech:
t Zateplení jiní a východní strany budovy OÚ Chotoviny
t Stavební úpravy hasièských zbrojnic
v Sedleèku a Brouèkovì Lhotì
t Obnova autobusové èekárny v Èerveném
Záhoøí
Významné skuteènosti v tomto volebním
období:
t 2. èervna 2016 uveden do provozu nový
eleznièní koridor - Tábor - Sudomìøice
(2013-2016)
t V roce 2018 byla dokonèena výstavba
výrobní haly VAFO Praha.
Vedle tìchto materiálních akcí jsme
se mohli scházet a pobavit se na:
Pravidelných Chotovinský slavnostech,
obecních plesech, výstavách, vystoupeních
ke Dni matek, divadelních pøedstaveních,
besedách, hudebních vystoupeních, promítání filmù a pøi dalích spoleèenských
událostech.
Dìkuji zastupitelùm a vem lidem, kteøí
se o realizaci tìchto prací zaslouili.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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Oslava 110. výroèí zaloení
SDH Beranova Lhota

V sobotu 18. 8. 2018 oslavil Sbor dobrovolných hasièù Beranova Lhota 110. výroèí zaloení sboru uspoøádáním soutìe v poárním
útoku. Soutìe se zúèastnilo 24 drustev. Soutìilo jedno drustvo pøípravky, 3 drustva dìtí, 3 drustva en, 9 drustev muù
v kategorii do 35 let a 8 drustev muù v kategorii nad 35 let.
V enské kategorii obsadilo první místo drustvo z Èerveného
Záhoøí. V kategorii muù do 35 let se na prvním místì umístil
Pikov, v kategorii muù nad 35 let se na prvním místì umístili
hasièi z Èerveného Záhoøí.
Bìhem soutìe hrála dechovka pod vedením Václava Plochy. Dìti si mohly uívat zábavu na skákacím hradì, k vidìní
byla také historická zemìdìlská technika a historické støíkaèky.
Akce se vydaøila, poèasí pøálo a po poárním útoku pokraèovala zábava za úèasti hudby v podání Fresh Band do ranních
hodin. Zejména pro obèany osad Beranova Lhota a Polánka se
oslavy zaloení SDH Beranova Lhota staly velkým kulturním
záitkem a pøíleitostí k setkání.

SDH Beranova Lhota dìkuje vem, kteøí se podíleli na pøípravì
celé akce, v první øadì Obecnímu úøadu Chotoviny, za jeho
pøispìní se akce konala, a dále vem sponzorùm, zejména Josefu
Vèelákovi  stavební práce, Milanu Kortusovi, manelùm Chvojkovým, manelùm Poláèkovým, Alei Lachoutovi, Zahradní architektuøe Tábor  Jiøímu Slepièkovi, MonTop  Jindøichu Lachoutovi
a Ladislavu Janù  Autodoprava.
SDH Beranova Lhota
V Pøátelské zahradì

(zahrada mezi kolkou a farou)

aktuálnì dozrávají jablka
na nìkolika jabloních.
Nabízíme monost samosbìru.
Pøípadní zájemci mohou
kontaktovat: Vojtìch Nádvorník,
Telefon: 724 011 936.
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Rekonstrukce kolky dokonèena s pøedstihem

Bìhem prázdnin úspìnì
probìhla rekonstrukce nejstarí budovy mateøské koly z konce sedmdesátých let obsahující jak v podhledech, tak v pøíèkách azbest. Mimo pøítomného
azbestu byla budova ji delí
dobu nevyhovující nedostateèným zateplením stropu a ji zastaralým sociálním zaøízením.
Budova byla celá postavená
jako døevostavba s odhadovanou ivotností 30  40 let.
Obvodový plá byl rekonstruován v roce 2000 výmìnou
døevìné konstrukce za zdivo se
zateplením, vnitøek vak zùstával stále pùvodní. Na prùbìh
rekonstrukce jsme se zeptali majitele stavební firmy FIMAX s.r.o.
a zároveò stavbyvedoucího pana
Miloe Filipa.
n Na realizaci stavby bylo
pouhých 8 týdnù a vy jste dokázali termín jetì o týden
zkrátit a pøedat dílo k zpìtnému nastìhování ji 20. srpna.
Co bylo nejdùleitìjí pro
zvládnutí takového úkolu?
Tyto prázdniny byly ji tøetí
v øadì, kdy jsme provádìli termínovì napjatou rekonstrukci
kolní budovy, pøedchozí dvì

byly v Sezimovì Ústí. Vechny
úspìnì zvládnuté rekonstrukce mìly splnìné dva dùleité
pøedpoklady. Prvním bylo, e zadavatel prací, tedy obecní úøad,
provedl výbìrové øízení s dostateèným pøedstihem, v tomto
pøípadì v únoru, a po podpisu
smlouvy v bøeznu tak byl dostatek èasu doøeit vekeré subdodávky, materiály vèetnì barevností maleb, kobercù, závìsù
a tak podobnì. Od zaèátku dubna do poloviny èervna probìhlo na kolce est kontrolních
dnù, kde byly vechny potøebné vìci za úèasti øeditele koly
pana Havlíka, øeditelky kolky
paní Strejcové, technického
dozoru investora ing. Rychlého
a ing. Pohana vyøeeny a kdy
jsme zahájili práce, tak bylo ve
ji domluvené, zajitìné a zadané ve výrobì. Pøi realizaci jsme
pak ji jen naráeli pøi odkrývání
konstrukcí na mení øeitelné
problémy, které neznamenaly
fatální zásah do harmonogramu, pouze pøinesly nìjaké vícenáklady. Ve spolupráci s panem
ing. Václavem Rychlým jsme
vdy ve vyøeili bezodkladnì.
Druhým naplnìným pøedpokladem pro zvládnutí rekonstruk-

ce je to, e mám kvalitní a loajální zamìstnance, kteøí takovou
rekonstrukci v domácí obci berou osobnì a co jsme díky jejich nasazení dokázali ve zvládnout, je neuvìøitelné. Nemùu
jinak a dovolte, abych jim zde
na tomto místì podìkoval a vyjmenoval je. Dìkuji panu Zdeòku Babièovi, Martinu Carvovi,
Petru a Václavu Cvrèkovým,
Pavlu Filipovi, Ondøeji Gregorovi, Vasylu Shtenovi a Milanu
Spurnému. Nemùu nezmínit
i výbornou spolupráci se subdodavateli øemesel, kdy z domácích firem to byli zejména pan
Marek Moos, pan Petr Vylít a pan
Lubo Trojan.
n Je na provedené rekonstrukci nìco speciálního nebo
výjimeèného?
Ano je. Mám za vechny budoucí uivatele kolky radost, e
projekt pamatoval na pouití sádrokartonových podhledù s pøísadou ActiveAir, kdy nejene
jsme odstranili pùvodní podhledy s azbestovou zátìí, ale díky
novým podhledùm s touto slokou budou dìti a personál dýchat zdravìjí vzduch, protoe
umí molekuly formaldehydo-

vých zplodin rozloit na nekodné látky a to a s úèinností pøes
80%. Formaldehydy se bohuel
dosud nepodaøilo pøi výrobì lepidel napø. v døevotøískách pro
výrobu nábytku nahradit a jsou
vudypøítomné.
n Jaké dalí práce èekají vai
firmu v nejbliích dnech?
Prùbìnì stavíme kadý rok
jeden a dva rodinné domy na
jihovýchodním okraji Prahy,
v Plané nad Lunicí stavíme
v areálu SVIT vìtí autodílnu
a k tomu máme vdy pár meních akcí, jako napøíklad pøístavbu chalupy v Jedlanech a tak
dále. Na nedostatek práce si
momentálnì nemùeme stìovat. Pokud by mìl nìkdo zájem,
tak se mùe podívat na nae
webové stránky www.fimax.cz,
zde jsou mimo jiné i fotografie
z právì dokonèené rekonstrukce M.
Závìrem mi dovolte popøát
vem dìtem, uèitelkám a personálu kolky, aby jim budova
dobøe slouila a snad bude díky
novému prostøedí jejich pobyt
ve kolce jetì radostnìjí.

Za rozhovor podìkoval
Jaroslav Bene.
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DIVADLO V PØÁTELSKÉ

Letos se u druhým rokem konalo v Pøátelské zahradì
divadelní pøedstavení. Ke starým harcovníkùm se pøidala Barèa Volfová a Klárka Nádvorníková a spoleènì sehráli
minioperku Budulínek autorù Svìráka a Uhlíøe. Velké
podìkování si zaslouí vichni mladí i malí herci, kteøí
nejen pilnì cvièili své role, ale vyrábìli i kulisy a pozvánky na divadlo. Díky i vám vem, kteøí jste dorazili podpoøit herce a spoleènì pøíjemnì proít odpoledne. Dìkujeme za donesené pohotìní i za dobrovolné vstupné,
které bude pouito ke zvelebování pøátelské zahrady.

Dostali jsme od hercù pøíslib napøesrok na dalí pøedstavení, tak nezbývá, ne se tìit, èím nás pøekvapí
a doufat, e i divákù v hlediti bude opìt o nìco víc.
Krásné babí léto.
Veronika Nádvorníková
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SVATBA
S VOJNOU

Jetì donedávna se øíkalo, e
teprve vojna udìlá z chlapce mue.
Pøitom se vojnou jaksi automaticky
mínila vojenská základní sluba, nikoli válka, a kdy byl chlapec odveden, platilo rèení, e se oenil s vojnou. Skuteèné války se lidé báli, protoe vdy pro nì pøináela utrpení
a bídu. Ale i vojenská sluba v míru
mìnila povahy muù. Popravdì øeèeno vìtinou k lepímu, ale nebyly
vzácné pøípady, kdy tomu bylo právì naopak. Také hrdina dneního
pøípadu byl povolán aby chránil císaøe a jeho rodinu a jistì netuil,
jak tento ivotní pøedìl do základù
zmìní jeho celý ivot.
Václav Nosek se narodil v Bechyni a tam také do svých jednatøiceti
let il. Patøil k tìm astlivcùm, kterým ivot umonil, aby dìlali to, co
dìlali rádi. Nosek nadeve miloval
konì a svobodu. Proto kdy dospìl,
zaèal se vìnovat obchodu s koòmi
a pøi tom i uil dostatek volnosti,
protoe se za obchodem nacestoval
a a. Navíc se mu daøilo a nemìl
naè by si stìoval.
Ale nìkdy si osud s èlovìkem
pøepodivnì zalakuje. Vypukla první svìtová válka a ze zdatného obchodníka s koòmi se rázem stal voják rakousko-uherské armády. Nosek byl zoufalý. Jednak o koních
mohl jen snít, o nìjaké volnosti se
nedalo mluvit a navíc  jak se øíká 
mu vojna odjakiva lezla krkem. Ale
osud èlovìka je nepøedvídatelný. Na
konci roku 1914 byl Nosek na srbském bojiti ranìn a proto byl z fronty
odeslán do týlového pitálu a odtud
do nemocnice v Beneovì. Nosek byl
na vrcholu blaha. Jeho zranìní nebylo tìké, v Beneovì na oddìlení
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rekonvalescentù se mìl dobøe, ale
za nìjaký èas ho zaèalo pálit dobré
bidlo. Zde se mu sice volnìji dýchalo, ale pravá svoboda to nebyla
a hlavnì tu nemìli konì. e byl za
hrdinství povýen na desátníka ho
více ménì nezajímalo.
Zdravotní stav Václava Noska se
den ze dne lepil a s tím také narùstalo nebezpeèí, e brzy pøijde den,
kdy se bude muset vrátit ke svému
útvaru a jít znovu na frontu. Tak se
stalo, e Nosek 29. ledna 1915
z nemocnice utekl. Toulal se krajem
a sedlákùm pøíleitostnì vypomáhal
u koní. Ti oceòovali jeho mimoøádné znalosti o tìchto zvíøatech a i kdy
pravdìpodobnì tuili, jak se s ním
vìci mají, mlèeli a nikdo se ho na
nic neptal.
V kadé dobì se ale najdou jedinci, jejich jedinou radostí je komplikovat ivot druhým lidem. I Nosek narazil na takového èlovìka a pak
u vìci mìly rychlý spád. Dotyèný
Noska udal a ten jako vojenský zbìh
byl ve Velkých Popovicích 2. bøezna
zatèen. Byl eskortován ke svému pluku v Békésczaby v Uhrách, kde mìl
také být postaven pøed vojenský soud.
Ale tam nedoel. Nosek mìl tìstí,
protoe bìhem eskorty se mu podaøilo uprchnout.
Dostateènì pouèen u neel
k ádnému sedlákovi na výpomoc.
Toulal se po Èechách, vyhledával
místa, kde se konaly výroèní trhy a za
provizi radil kupcùm, jakého si mají
vybrat konì. To mu ale nemohlo staèit ani na skromné ivobytí a hlavnì
nemìl støechu nad hlavou, a tak, ani
by to snad pozoroval, se pozvolna
dostával na ikmou plochu. Ostatnì
s kým se mohl pøátelit, ne s podobnými ivotními ztroskotanci! A pak
se 6. øíjna 1915 stala vìc, která rozhodla, jakým smìrem se budou ubírat jeho dalí kroky.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Karel Karas, Èervené Záhoøí
Jiøina Roïálová, Moraveè
Jitka Koeluhová, Chotoviny
Bohuslava Králová, Moraveè
Vìra Kainráthová, Jeníèkova Lhota
65 let Jaroslav Tögel, Chotoviny
Hana Nìmcová, Chotoviny
Blanka Laláková, Chotoviny
70 let Václav Sedláèek, Chotoviny
Jan Chobotský, Chotoviny
Ing. Pavel Adam, Èervené Záhoøí
80 let Karel Heømánek, Èervené Záhoøí
Alois Jelínek, Vráná
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Bylo to v Podolsku u Milevska,
kde se jetì se dvìma kumpány
vloupal do domku jistého Kuela.
Ve chvíli, kdy se snaili ukrást kozu,
která se zmìnì bydlitì zoufale bránila a dìlala velký kravál, byli Kuelem pøistieni. Nosek zpanikaøil
a proti nìmu, jeho dceøi a dìlníkovi,
kteøí mu pøibìhli na pomoc pouil
zbraò. Následky byly tragické. Dìlník byl postøelen lehce, ale desetileté dìvèátko bylo tìce zranìno. Vetøelcùm se sice podaøilo zmizet, ale
pro Noska zaèal ivot psance.
V Plané nad Lunicí se na Mikuláe vloupal do domku paní Pazderové, následovaly návtìvy Stoklasné Lhoty, Mìic a dalích vesnic. Osudným se mu stalo vloupání
v Radoovicích, kde ho afáø pøistihl pøímo pøi èinu. Nosek po nìm
chtìl støelit z revolveru, ale zbraò
selhala. Zato afáøova zbraò se
osvìdèila a Nosek byl zasaen do
nohou. S vypìtím vech sil se mu
i pøes takovéto zranìní podaøilo zmizet, ale jeho stav vyadoval klid na
lùku. tìstí se na nìj usmálo v podobì eleznièního zøízence Karla
Matìjíèka, který v dobré víøe, e jde
jen o vojenského zbìha, Noskovi

poskytl azyl ve svém odlehlém stráním domku, kde o nìj peèoval.
Nosek se tu cítil v bezpeèí. Nevìdìl, e jistý Havlíèek ve stejnou dobu
stojí pøed táborským soudem a zpovídá se z èetných krádeí a zlodìjen.
Procesu byla v soudní síni pøítomna i jeho ena, kterou vynesení rozsudku tak rozjitøilo, e pøekvapeným
soudcùm vykøièela kdee je spravedlnost, kdy manelùv komplic je na
svobodì a válí se v jednom stráním
domku. Soudce trval, aby ena
upøesnila, o který domek jde a ta odpovìdìla, e neví pøesnì, ale e na
nìm je nápis HR, co znamenalo
hradlo a název vsi konèí na -ice.
Policejní mainérie se rozjela na
plné obrátky, ale bez ádoucího výsledku. A jeden snaivý èetník si
vzal vlakový jízdní øád a zaèal proèítat jednotlivé stanice.Tak zjistil, e
nejblií místo, které konèilo na -ice,
jsou Tomice. Nelenil, zajel do Tomic
a Noska zadrel.
Táborský soud spravedlivì posoudil jeho èiny a na est let ho poslal do tìkého aláøe. Nosek byl
navíc degradován na vojína, ale na
tom mu, myslím, záleelo nejménì.
Jaroslav Wimmer

Dobré zprávy jsou také zprávy!

Prostì to nejde jinak  musím se s Vámi, ètenáøi, podìlit o jeden pravdivý prázdninový pøíbìh. Drama zaèíná ... Kde mám svou penìenku ?!!!
Brzdím na konci dálnice u Mezna a zaèínám hledat. Snad jsem ji nenechal
na ... nee! Musím se pøeci jen poøádnì podívat po autì. Nic. e bych ji
opravdu nechal na støee auta? To je asi ta nejhorí varianta  mùe se tak
válet v rozptylu cca 9 km kdekoliv! Vracím se na firmu a prohledávám
okolí, nejblií zatáèky, e by snad u zahrádkáøské kolonie pøi výjezdu na
hlavní silnici? Nic.
Nezbývá ne zoufale najet do odstavného pruhu dálnice a na blikaèkách projídìt celý úsek. Bez jakéhokoliv dokladu k èemukoliv a bez
penìz. Jedu a sleduji ve, co by mohlo pøipomínat moji milou penìenku
a zároveò oèekávám brzkou asistenci dálnièní policie. Opìt nic. Penìenka ani policie se neobjevují. Stmívá se a já zdrcenì odjídím domù. Odvíjí
se pøede mnou nadcházející martyrium s obnovováním vech dokladù
a platebních karet... týden pøed dovolenou...
Ráno pøed odjezdem na úøad do Votic dìlám poslední pokus. Oblékám
reflexní vestièku a opìt vycházím na dálnici od Chotovin k Meznu. Deprese stoupá, auta svití kolem a penìenka nikde. Podcházím eleznièní
most a stanovuji pøed sebou zaèátek svodidel jako poslední bod nadìje.
Docházím ke svodidlùm a vechny ance zhasínají.
V kapse zvoní telefon: Dobrý den, tady Obecní úøad Chotoviny  máme
vaí penìenku, nali jsme ji ráno ve schránce. Chvíli se mi nechce
uvìøit, a pak ji dìkuji a dìkuji a obracím smìr úøad. Uvìdomuji si neuvìøitelnost celé situace a dostavuje se úleva. Na úøadì mne vítají slovy:
Stává se, e nám tu obèas nìkdo penìenku s doklady nechá, ale peníze
tam vìtinou nebývají.... Ta moje je naprosto netknutá s celým obsahem.
Dìkuji zamìstnancùm Obecního úøadu v Chotovinách za rychlé jednání a vyhledání kontaktu na mne. Nálezce musel být skuteèný formát, který
nejene váil cestu ke schránce OÚ, ale odolal dalím pokuením. A nebo
to byl pouze obyèejný èlovìk...? Na kadý pád mu moc a moc dìkuji
a pøeji kadému více takových setkání s obyèejnými lidmi. Jan DLAB

Noví obèánci

Nikol imanová
Chotoviny

Nina Kovaøíková
Moraveè
Gábina Burdová
Chotoviny

Nela Janouková
Èervené Záhoøí
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Konèí parné léto a kuelkáøský roèník 2018/2019 uká na dveøe
Jako kadoroènì se zahajuje otevøením kuelny pro veøejnost v rámci Chotovinských slavností. Zájem
o prohlídku prostor kuelny, prosté
zábavné koulení i pokus o opravdovou hru byl jako vdy obrovský.
Nìkteøí toto vyuívají jako pøípravu a trénink na Mikuláské koulení. Dalí zde sbírají první zkuenosti jako právì se rodící noví mladí
adepti kuelkáøského sportu. Ti si
potom najdou cestu k nám i bìhem
roku. Do aktivního hraní a zapojení
do èinnosti oddílu jsou vichni, mladí i starí, vítáni.

Tradièní, ji osmý roèník Memoriálu Václava Otradovce, se konal
tentokrát v termínu 23.  25. srpna
2018. Turnaje tøíèlenných drustev
ve velmi nároèné disciplínì na 120
hodù (2 x 10 plných + 50 doráky)
se letos zúèastnilo celkem 12 drustev, domácích, ligových i hráèù
pùsobících v zahranièí.
První místo obhájilo drustvo
TJ Sokol Chýnov B ve sloení Pavel
Petrù, Jiøí Dvoøák a Jan Novák za
výborných 1239 bodù. Na druhém
místì se koneènì objevuje i domácí
tým, TJ Sokol Chotoviny B, v sesta-

vì Jan Bartoò, Libor Hrstka a Zbynìk Hein - 1178 kuelek. Tøetí pak je
KK Lokomotiva Tábor - 1131 bodù,
sestava Petr Chval, David Káek
a Jarda Mihál.
V jednotlivcích zvítìzil opìt Pavel Petrù ze Sokola Chýnov, tentokrát výkonem 447 kuelek. Na druhém místì skonèil a svou výkonnost
potvrdil Jan Bartoò - 431. Tøetí místo patøí Pavlu Vrbíkovi, KK Hilton
Sezimovo Ústí, 420 kuelek.
Nejlepí enou, hráèkou turnaje,
byla chýnovská Alena Kovandová za
414 kuelek.
V kategorii mladý hráè/hráèka
výkonem 404 kuelek pøekvapil chýnovský talent Jan Novák.
Jako vdy bylo tøídenní setkání
kladnì hodnoceno ohlasy hostujících drustev. Pro úvod sezony je to
krásná monost pøípravy a nastartování roèníku. Nároèný, ale zvládnutý turnaj je dobrou vizitkou celého
oddílu.
Dìkujeme Obecnímu úøadu
Chotoviny i vìrným sponzorùm:
Jan Bartoò / HOLBA,
Petr Merxbauer a Václav Janecký
za vìcné ceny a pøízeò.


Muzeum Janecký Chotoviny uspoøádalo dne 4. 8. 2018
ji pátý roèník soutìe Chotovinské
zatáèky. Úèastníci se zaèali sjídìt
okolo osmé hodiny a museli se zaregistrovat se svými stroji. Start vozidel byl naplánovaný na 10.30 hodin, vechny naletìné vozy a motocykly tùrovaly své motory a pøipravovaly se ke startu. První etapu
nám odstartoval starosta Chotovin
Mgr. Zdenìk Turek a jako první vyjel
do závodu Václav Janecký se svou
Aero 30 a za ním postupnì dalích
126 úèastníkù se svými nablýskanými vozy èi motocykly.
Trasa nás tentokrát zavedla do
Prèice na Vítkovo námìstí, cestou
vak úèastníci museli absolvovat tøi
zastavení  v Mladé Voici, v Milièínì a tradiènì ve Starých Mitrovicích,
kde na nì èekali záludné otázky do
soutìního výkazu. Výstava vozidel
v Prèici byla od 12 do 14.30 hodin.
Úèastníci si zde vychutnali obìd
a vystavili své stroje pro pøíchozí ná-

vtìvníky. Jako vdy
je zde èekal také speciální úkol, a to chùze
na chùdách v kategoriích jak pro eny, mue tak i pro dìti.
Nejlepí výkon v kategorii muù podal Jiøí Lacina, mezi enami Jana Nováková a mezi dìtmi Lucie Pecková.
Ve 14.30 hodin nám odstartovala druhou etapu paní starostka Miroslava Jeøábková a vichni jsme jeli
spanilou jízdu pøes Borotín a Nový
Kostelec do Chotovin. V Chotovinách jsme vyhodnotili soutìní otázky a jetì pøed samotným vyhodnocením jsme úèastníky pobavili scénkami, které symbolizovaly vech pìt
roèníkù Chotovinských zatáèek.
Vichni ji netrpìlivì èekali na
celkové vyhodnocení ve ètyøech kategoriích. V kategorii A1, vozidla vyrobená do roku 1950, získal první
místo Karel Chládek se svou Tatrou
57 z roku 1934, na druhém místì
se umístil Miroslav Drtina s vozidlem koda 1102 Tudor z roku 1950

To je tedy, pøátelé, na úvod sezony ve. Pøípravy vrcholí
a mistrovská utkání na vech úrovních mohou zaèít.
I. kuelkáøská liga dorostu / I. KLD  bohuel pro
tento rok se nepodaøilo zajistit úèast. Tak snad pøítì.
Lenka a Martina Køemenová, Pavel Makovec, David Bartoò budou sbírat
zkuenosti v drustvech dospìlých. A se jim daøí...
Drustvo A / Divize Jih  jako kadoroènì si klademe ty nejvyí cíle a tøeba
to koneènì vyjde. Postup do III. ligy by Chotovinám sluel!
Drustvo B / Krajský pøebor I.  snad zabojujeme o klidný støed tabulky,
který nám loni po výborné podzimní èásti zaèal na jaøe unikat.
D / Okresní pøebor Tábor  ètyøkolová soutì  zahrát si 20 zápasù a uít
zápasovou pohodu.
Své první loòské zkuenosti se pokusí letos zúroèit nai nejmladí, áci
a ákynì, v esti turnajích Poháru Mladých nadìjí, dorost se pokusí bodovat
v Èeském Poháru dorostu, juniorky ve ètyøech turnajích Poháru juniorek.
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.
Domácí utkání v mìsíci záøí 2018:
Drustvo A  Divize JIH
14. 9. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Jiskra Nová Bystøice
28. 9. pátek 17:30 Chotoviny  KK Lokomotiva Tábor
M. Vacko

a tøetí místo obsadil Milan Kortus
s vozidlem Tatra 57 z roku 1946.
V kategorii M1, motocykly do roku
výroby 1950, zvítìzil Jiøí Punèocháø
se strojem ÈZ 98 z roku 1938, na
druhém místì se umístil Adam Foubík se svou Jawou 250 z roku 1947
a na tøetím místì Jiøí Myslivec s Jawou 250 z roku 1949.
Dalí kategorie A2, to jsou vozidla vyrobená od roku 1951. Na prvním místì se umístil Petr Vlach, který pøijel se svým Moskvièem 408
z roku 1970, na druhém místì Roman Vlach s vozidlem koda 100
z roku 1974 a tøetí místo obsadil
Frantiek Mikulanda se kodou
100 R z roku 1978. Poslední soutìní kategorií byly motocykly vyrobené od roku 1951, kategorie M2.
První místo obsadil Karel Kováø
s Yamahou DT 175 z roku 1979,
druhé místo obsadila Hana Drbalová se svým Velorexem z roku 1966
a tøetí pøíèku obsadil Milan Kapar
s Jawou 350 z roku 1967.

Muzeum Janecký Chotoviny udìlilo jetì dvì ceny, a to za nejpoèetnìjí posádku, kterou se stal tým ze
Sudomìøic u Tábora pod vedením
bratrù Nìmeèkových. Druhou cenou
byla Speciální cena poøadatele za nejhezèí vozidlo, a tu získal Karel Chládek se svou Tatrou 57 z roku 1934.
Nakonec jsme odmìnili vechny
ostatní úèastníky pamìtní medailí,
a pak u na nás èekalo posezení
s ivou hudbou  kapelou Tercie
a volná zábava.
Za Muzeum Janecký Chotoviny
chci podìkovat vem tìdrým sponzorùm za finanèní i vìcné dary, SDH
Èervené Záhoøí za bravurnì zvládnutou dopravní situaci a samozøejmì nesmím zapomenout na rodinu,
vechny kamarády, pøátele a známé,
kteøí nám ji pátým rokem nezitnì
pomáhají a jsou nezbytnou souèástí
naeho týmu. Moc dìkujeme a budeme se tìit na estý roèník Chotovinských zatáèek 3. 8. 2019!
Lenka Pecková
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Jako noc a den, aneb první dva rekordnì rozdílné mistrovské zápasy áèka!
V prùbìhu prázdnin se áèko
plnì pustilo do pøípravy na novou sezonu, která se samozøejmì neobela bez pøípravných
zápasù. Chotoviny odehrály celkem tøi pøátelské zápasy. V prvním dokázali svìøenci trenéra
Mendela porazit Jistebnici 5:1,
jetì lepím výsledkem skonèil
druhý pøípravný zápas proti Boeticím  7:1. V posledním zápase pøed startem samotné sezony vak hráèi áèka podlehli na
høiti Marovic 1:3.
Letní pøíprava je krátká, moc
se toho nestihne, navíc kvùli

dovoleným se tým zatím nikdy
neseel kompletní a v posledním zápase proti Marovicím
jsme mìl pocit, e nemáme tolik chuti jako soupeø, co se
musí zmìnit, øíká trenér Duan
Mendel.
Chotovinský hlavní tým novì
hraje ve skupinì C, která je sloená pøedevím z týmù Písecka.
Fobalisté si tak musí zvykat na
nové soupeøe a høitì. Nováèky
v týmu se stali matadoøi, kteøí
hrávali na Beneovsku  Ivan
Krákora a Roman Slabý.
Pøiel první mistrovský zá-

pas nové sezony, který se vak
A týmu vùbec nepovedl. Prvním
soupeøem se stal Kováøov, do
kterého se chotovintí fotbalisté vydali s velkým oèekáváním.
A zaèátek zápasu Chotovinám
pøál, hned v 5. minutì se prosadil Bondarev. Bohuel to bylo ze
strany Chotovin vechno, ve 27.
minutì Kováøov dokázal srovnat
a tento stav zùstal a do poloèasu.
Po pøestávce vak u dával
góly jenom Kováøov, skóre se
zastavilo a na vysokém pøídìlu
1:5. Takto si trenér Mendel ani
jeho svìøenci svùj první zápas
urèitì nepøedstavovali.
Poráka mì hodnì mrzí, i kvùli fanoukùm, kteøí za námi takovou dálku cestovali. Kluci jako kdyby nemìli chu a ávu,
to se teï musí zmìnit. Vìøím, e
se tým semkne, doma pøedvedeme úplnì jiný fotbal a body
zùstanou v Chotovinách, burcoval tým trenér Mendel.
KOVÁØOV  CHOTOVINY
5 : 1 (1:1)
Sestava:
Bánský  Jordák  Turek,
Kromka (C), Dvoøák  Cetlovský, Mendel, Pavlíèek, Èech
 Bondarev, T. Vrhel. Støídali
Voborský, Horòák, Smaík
A Chotoviny zøejmì pøání
svého trenéra vyslyely, po nepodaøeném utkání na høiti Kováøova, kde si chotovinské mustvo odváelo vysoký pøídìl,
pøila rekordní výhra v krajské
soutìi. Minulou sezonu sice
tým dokázal porazit Dolní Bukovsko 6:1, ale výsledek v po-

øadí druhého zápasu nové sezony je víc!
I pøes absenci tøí základních
pilíøù základní sestavy (Pavlíèka, Plecitého a Mendela) tým
dobøe fungoval. Oproti zápasu
v Kováøovì navíc udìlal pár
zmìn v sestavì trenér Mendel.
Na stopera el nový mu v chotovinských barvách Roman Slabý, do støedu zálohy se postavil
Jaroslav Vácha a na kraj Petr
mejkal.
U domácích byla vidìt chu,
díky které tlaèili soupeøe a odmìna brzy pøila, kdy se u ve
2. minutì trefil Bondarev, na
kterého pozdìji navázal Turek.
Do konce poloèasu se pak radoval jetì Cetlovský, jeho gól
byl výstavní.
Ani po pøestávce tým nepøestal Hraditì tlaèit, pøily dalí
góly, znovu jásal Cetlovský, poprvé za mue se trefil Voborský
a poslední gól obstaral Jordák.
Doufám, e na super výkon
naváeme i v Øepèi. Jednoduché to nebude, navíc z pracovních dùvodù bude nìjaký èas
chybìt Tomá Vrhel. Ale pokud
bude tým makat s takovou chutí a nasazením jako v posledním
zápase, ádné obavy nemám,
komentuje kouè Mendel.
CHOTOVINY  HRADITÌ
6 : 0 (3:0)
Sestava:
Carva  Slabý  Turek, Kromka
(C), Dvoøák  mejkal, Vácha,
Bondarev, O. Èech  Cetlovský,
T. Vrhel. Na lavièce Voborský,
Horòák, D. Èech, Jordák,
Smaík, Bánský

Rozlosování  zaèátek nové sezóny

Mui A  I.B tøída muù  sk.C

Cvièení dívek a en 2018/2019

Letoní cvièení zahájíme v pondìlí 1. øíjna 2018
a ve støedu 3. 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 2018.
Na cvièení si pøineste podloky, ruèník,
vodu a dobrou náladu.
I. Novotná

5.
6.
7.
8.
9.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
7. 10.

SO
SO
SO
SO
NE

Mui B  3. tøída

3.
4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

8. 9.
16. 9.
23. 9.
29. 9.
7. 10.

SO
NE
NE
SO
NE

Chotoviny  Boetice
Chotoviny  Putim
Ml. Voice  Chotoviny
Chotoviny  Chyky
Králova Lhota  Chotoviny

17:00
16:30
10:15
16:00
16:00

Chotoviny B  Pojbuky
FC Chýnov B  Chotoviny B
Chotoviny B  Planá nad Lunicí B
Chotoviny B  Mìice
Vlastiboø  Chotoviny B

13:30
16:30
14:00
13:00
16:00

ÈEZ  I.A dorostu sk. C
3.
4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

9. 9.
15. 9.
23. 9.
29. 9.
7. 10.

NE
SO
NE
SO
NE

Chotoviny  Daèice / Hobzí
10:00
Sepekov / Milevsko B  Chotoviny
10:00
volno
Jistebnice  Chotoviny
10:00
Chotoviny  J. Hradec
10:00
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

