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Roèník XXIII.

Èíslo 10

øíjen 2015

ZDARMA

Zápis a usnesení

Ovìøovatelé: p. Mgr. Honza, p. Dr.
Nìmec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání z.o.
2. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
3. Rozpoètové opatøení è. 11.
4. Podporované byty
- zástavní smlouva.
5. ÈOV - doplnìní sráení fosforu.
6. Pozemky.
7. Informace z jednání rady obce.
Pan starosta pøivítal vechny pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo
bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 11, 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 4. zasedání byly ovìøeny
p. Hrstkou a p. Ing. Novotnou a byly
øádnì zveøejnìny na úøední desce.
Nebyly k nim vzneseny námitky
a jsou proto povaovány za schválené.
Kontrolu plnìní úkolù vzelých
z jednotlivých usnesení provedl pan
starosta.
2. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  rozpoètová opatøení
è. 7, 8, 9 a 10 byla souèástí materiálù. Nebyly k nim ádné otázky.
Usnesení è. 72/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení è. 7, 8, 9 a 10
provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoètové opatøení è. 11  tímtoFoto
rozpoètovým
opatøením je proM. Langová
úètován finanèní transfer - dotace od

Jihoèeského kraje pro základní kolu, o 1500 tisíc Kè je navýena finanèní èástka na opravu komunikací (na opravu zbývající èásti silnice
do Brouèkovy Lhoty, pøíjezdové komunikace k bytovkám v ul. Støíbrná
alej a k øadovým bytovkám v ul. Zahradní) za pouití zùstatku roku
2014.
Usnesení è. 73/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 11, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a
usnesení.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Podporované byty  na novostavbu podporovaných bytù obdrela
Obec Chotoviny od Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora
výstavby podporovaných bytù pro
rok 2014 dotaci ve výi 2 400 000,-Kè.
Jednou z podmínek pøidìlení dotace je i uzavøení Smlouvy o zøízení
zástavního práva k nemovitosti pro
pøípad nedodrení podmínek uvedených v odstavcích d) a e) podmínek. Zástavní právo je sjednáváno
na dobu 20 let od vydání kolaudaèního souhlasu.
Usnesení è. 74/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zøízení zástavního práva
k nemovitosti, a to pozemku parc.
è. st. 438 o výmìøe 248 m2 v k.ú.
Chotoviny, jeho souèástí je budova
èp. 313, pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. ÈOV - doplnìní sráení fosforu 
v návaznosti na odbahnìní rybníku
Jordán mìsto Tábor usiluje o zlepení kvality pøitékající vody a proto
nechalo vypracovat projekty na doplnìní zaøízení ke sráení fosforu na
ÈOV Borotín a ÈOV Chotoviny.
Mìsto Tábor pøedpokládalo, e obce

na úpravu èistíren získají dotace
a provozní náklady u ÈOV Chotoviny budou cca 50 000,- Kè/rok. Náklady na rozíøení stávající ÈOV
o technologii na sráení fosforu jsou
ale rozpoètovány na 243 284,- Kè
bez DPH a není na ni vypsán ádný
dotaèní titul. Roèní provozní náklady
jsou rozpoètovány na 117 913,-Kè
bez DPH.
Vzhledem k tomu, e kvalita vypoutìných vod z ÈOV Chotoviny v souèasnosti splòuje zákonné normy
a náklady na zøízení a provoz tohoto
zaøízení jsou nad oèekávání vysoké,
nedoporuèuje rada obce tento projekt realizovat.
Usnesení è. 75/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce neschvaluje realizaci technologie na sráení fosforu na ÈOV Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 10, je proti 1,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Pozemky.
Zámìr prodat
 zámìr prodeje èásti pozemkù 51/1,
51/2 a 51/4 v k.ú. Brouèkova Lhota
 o odkoupení ádá majitel sousedního pozemku 51/6 pan M.H., který
zde dokonèuje stavbu rodinného
domu. Z dùvodu zachování pøístupu na zadní èást pozemku p.è. 51/1
doporuèuje rada obce prodat pouze
pruh v íøce 14 m pøes výe uvedené
pozemky, podél pozemku pana H.
za cenu 200,- Kè/m2.
Usnesení è. 76/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èástí pozemkù parcelní è. 51/1
vodní plocha, zamokøená plocha, è.
51/2 trvalý travní porost a è. 51/4
ostatní plocha, ve v k.ú. Brouèkova
Lhota, v íøce 14,0 m podél pozemku p.è. 51/6 o celkové výmìøe cca
320 m2 za cenu 200,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 4/

Ze zasedání zastupitelstva obce
z 5. zasedání konaného
dne 27. srpna 2015 od
19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr.
Bìtíková, p. Mgr. Honza, p. Hrstka,
p. Jordák, p. Moos, p. Dr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, p. Praák, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Filip, p. MUDr. Holub,
p. Mgr. Mendel, sl. Mgr. Sochùrková
Návrh usnesení: p. Mgr. Bìtíková,
p. Hrstka.
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ØÍJEN 2015

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení rychlosti,
kluzká vozovka, èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze
stavby, budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â Od 1. 6. 2015 do 4. 10. 2015 bude
uzavøena komunikace I/3, úsek Chotoviny  Rzavá  Sudomìøice, objízdné
trasy budou vedeny po komunikacích II.,
III. tøídy a dálnici D3.
â Od 5. 10. 2015  22. 10. 2015 bude
uzavøen eleznièní pøejezd v st. Sudomìøice, objízdné trasy budou vedeny
po komunikacích I, II, III. tøídy a dálnici
D3. Pøechod veøejnosti bude umonìn
pouze podchodem ÈD.
Informace o výlukách:
Nejsou plánovány ádné výluky omezující eleznièní provoz!
Seznam èinností a informací za 10/
2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â eleznièní zastávka Sudomìøice
 budování nástupitì u koleje è. 1
 montá zastøeení nástupitì
a podchodu
 rekostrukce eleznièního pøejezdu
 výstavba protihlukové stìny
 práce na eleznièním spodku a svrku
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na pøeloce komunikace I/3
 práce na eleznièním spodku a svrku
 zaváení záøezù oputìné trati
 demolice silnièního mostu v km
91,000 pøes starou tra a budování nové
místní komunikace pøes zruený most 
po dobu prací bude místo neprùjezdné
 výstavba protihlukové stìny
â Úsek Tábor  Chotoviny
 opravy povrchù komunikací po ukonèení výstavby
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené
informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 11/2015.
Rovnì je mono informace obdret
v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Novì vybudované peèovatelské

byty mají od 1. øíjna své první nájemce. Pøejeme spokojené bydlení.
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❖ Smlouva na koupi pozemkù urèených ❖ Od 15. 9. 2015 je uzavøena z dùvopro zamýlenou výstavbu obecního
koupalitì byla podepsána a zároveò
byla podána ádost o vklad do katastru nemovitostí.

du demolice mostu obecní komunikace mezi Chotovinami a Moravèí.
Komunikace bude prùjezdná a uzavírka ukonèena dne 20. 10. 2015.

❖ Policie ÈR odsouhlasila uzavøení ko- ❖ Poadavek Obce Chotoviny na legál- ❖ Od 5. øíjna bude opìt prùjezdná komunikace vedoucí kopcem ourák.
V øíjnu bude uzávìrka fyzicky zrealizována.

❖ V záøí byla opravena zbývající èást

komunikace z Brouèkovy Lhoty na
Polánku, prostor mezi øadovými
domy v ulici Zahradní a drobná oprava byla provedena i u bytových
domù ve støedu obce.

ní monost odboèení do místní èásti munikace I/3 (E55). Úprava prostoru
Moraveè (ze smìru od Tábora) bude u benzínové pumpy pøinesla i zmìnu
vyøeen dle posledních informací na napojení obecní komunikace vedoucí
z Chotovin na komunikaci I/3. (E55).
jaøe pøítího roku.
❖ Od 5. 10. do 22. 10. 2015 bude uza- ❖ Obec Chotoviny obdrela Rozhodnutí
vøen eleznièní pøejezd v Sudomìøicích o poskytnutí dotace na nákup konu Tábora. Objízdná trasa povede pøes tejnerového nosièe za traktor a esti
kontejnerù pro svoz bioodpadu.
Sedleèko
a Chotoviny. ❖ Letoní extrémnì suché poèasí ukázalo, e je tøeba pokraèovat ve zvyování kapacity vodních zdrojù pro nae vodovody. Z tohoto dùvodu dala rada obce souhlas k objednání
geologických prùzkumných prací v lokalitì Miláèek. V první
fázi bude vyvrtán jeden vrt o hloubce cca 70m. Dle hydrogeologa pana RNDr. Vojtìcha Knìka je nadìje na získání dalích 50  100m3 vody dennì. Posílení vodních zdrojù bude
nutné øeit i pro vodovod Moraveè.
Mgr. Zdenìk Turek

KOTLÍKOVÉ DOTACE
 INFORMACE 
V prùbìhu záøí tohoto roku spustil Jihoèeský kraj
nové webové stránky pro kotlíkové dotace (http://
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz). Na tìchto stránkách naleznete kontakty na pøísluné pracovníky,
prezentaci ze semináøe, aktuality k pøipravované výzvì zamìøené na výmìnu zdrojù tepla na pevná paliva s ruèním pøikládáním v rodinných domech pro
koneèné uivatele - fyzické osoby a mnoho dalích
informací.
Na výe uvedených webových stránkách je také vyvìeno dotazníkové etøení, prostøednictvím nìho
nyní Jihoèeský kraj zjiuje pøedbìný zájem o kotlíkové dotace.
Mgr. Zdenìk Turek

V sobotu 26. 9. 2015 byla v Beranovì Lhotì za pøítomnosti obèanù,
chalupáøù a pøátel osady u pøíleitosti 700 let zaloení Beranovy Lhoty
slavnostnì odhalena plastika, kterou zhotovil akademický sochaø Miroslav Krátký.
Osadní výbor Beranova Lhota
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/dokonèení ze str. 1/
 narovnání vlastnických vztahù
v k.ú. Jeníèkova Lhota  obec má
na èásti pozemku parc.è. 685/1, trvalý travní porost o výmìøe cca 65 m2
v k.ú. Jeníèkova Lhota, vlastník J.F.,
postavenou místní komunikaci.
Souèasnì je k pozemku parc. è.
685/1 pøiplocena èást sousedního
obecního pozemku parc.è. 685/4,
trvalý travní porost o výmìøe cca
45 m2. Pøíjezdová komunikace k tìmto pozemkùm se mimo jiné nachází
na pozemcích è. 675/4, 675/5 a 685/5,
které jsou ve vlastnictví Èeské republiky s pøísluností hospodaøit
Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Obec má monost
tyto pozemky bezúplatnì získat do
vlastnictví.
Usnesení è. 77/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pøiplocené èásti pozemku
parc.è. 685/4, trvalý travní porost,
v k.ú. Jeníèkova Lhota o výmìøe cca
45 m2 za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 78/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
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èásti pozemku pod místní komunikací parc.è. 685/1, trvalý travní porost, v k.ú. Jeníèkova Lhota o výmìøe cca 65 m2 od paní J.F. za cenu
100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 79/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemkù p.p.è. 675/4,
p.p.è. 675/5, a p.p.è. 685/5 v katastrálním území Jeníèkova Lhota
z vlastnictví ÈR - pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr smìny pozemkù za úèelem posílení vodních zdrojù Chotoviny - jednání s hydrogeologem
panem Ing. Knìkem o nalezení dalích zdrojù pro vodovod Chotoviny
vede obec u delí dobu. Letoní
velmi teplé a suché léto potvrdilo,
e tato jednání je potøeba uspíit a co
nejdøíve vybudovat dalí studny.

UPOZORNÌNÍ
Od pátku 16. 10. od 18 hodin do nedìle
18. 10. do 16 hodin bude napevno uzavøen prùchod za sportovní halou smìrem ke kole.
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V lokalitì Miláèek Ing. Knìek vytipoval vhodné pozemky pro posílení
vodovodu - p.è. 202/5, 204/5 a 233/
27 v k.ú. Chotoviny, vechny ve vlastnictví manelù J.a H.L. Celková plocha tìchto pozemkù èiní 8048 m2.
Po jednáních s maneli L. obec za
tyto pozemky nabízí:
Pozemky p.è. 412/2 a 412/4 v k.ú.
Chotoviny, nacházející se pøi polní
cestì k Lísku. Pozemky p.è. 78/17,
106/1, 119/3 a 137/11 za Beranovou Lhotou a ve stráni u rybníka
v Beranovì Lhotì èást. p.p.è. 137/1
a 133/4 v k.ú. Beranova Lhota.
Celková výmìra cca 9610 m2.
Usnesení è. 80/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje zámìr smìny pozemkù ve
vlastnictví Obce Chotoviny:
- parc.è. 412/2, orná pùda o výmìøe
1 483 m2, k.ú. Chotoviny
- parc.è. 412/4, orná pùda o výmìøe
4 906 m2, k.ú. Chotoviny
- parc.è. 78/17, trvalý travní porost
o výmìøe 8 m2, k.ú. Beranova Lhota
- parc.è. 106/1, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 92 m2, k.ú.
Beranova Lhota
- parc.è. 119/3, trvalý travní porost
o výmìøe 53 m2, k.ú. Beranova Lhota
- parc.è. 137/11, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 2 318 m2,
k.ú. Beranova Lhota
- èást parc.è. 137/1, ostatní plocha,
neplodná pùda o výmìøe cca 600 m2,
k.ú. Beranova Lhota
- èást parc.è. 133/4, ostatní plocha,
neplodná pùda o výmìøe cca 150 m2,
k.ú. Beranova Lhota
za pozemky ve vlastnictví manelù
J.a H.L.:
- parc.è. 202/5, trvalý travní porost
o výmìøe 2 472 m2
- parc.è. 204/5, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 2 782 m2
- parc.è. 233/27, orná pùda o výmìøe 2 794 m2
ve v k.ú. Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Informace z jednání rady obce 
o tom, co projednala rada obce na
svém 15. a 20. zasedání informoval pan starosta. Rada mimo jiné
schválila:
- Smlouvu o poskytnutí dotace na
projekt Hydraulické vyproovací

zaøízení mezi Jihoèeským krajem
a obcí,
- aby Základní a Mateøská kola Chotoviny pøijala dar drobného hmotného majetku v hodnotì 201 676,80 Kè
od Jihoèeského kraje,
- provìøit monost výstavby komunikace v prùmyslové zónì - od ul.
Prùmyslová k podjezdu pod eleznièní tratí,
- Smlouvu mezi obcí a TENDRA
spol. s r.o., Mìlník, která je organizátorem zadávacího øízení akce Sváíme bioodpad z obce Chotoviny,
- Oznámení rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky - Gregor a syn,
s.r.o., (Sváíme bioodpad),
- Kupní smlouvu mezi obcí a firmou
Gregor a syn, s.r.o., Tábor (Sváíme
bioodpad),
- vítìzem nabídkového øízení na
pacht zemìdìlských pozemkù v majetku Obce Chotoviny firmu Farma
Lachout s.r.o., Beranova Lhota. Tato
firma nabídla nejvyí cenu.
- umístìní sídla spolku Èeský svaz
chovatelù, z.o. Chotoviny na adrese
Hlinická èp. 250, Chotoviny,
- Smlouvu o obstarání správy nemovité vìci mezi Spoleèenstvím
vlastníkù jednotek bytového domu
èp. 166 v Èerveném Záhoøí a Stavebním a bytovým drustvem Tábor,
- uzavøení komunikace vedoucí kopcem ourák,
- vítìzem výbìrového øízení na opravu místních komunikací firmu STRABAG a.s.
Rada obce neschválila:
- opravu hasièské zbrojnice v Sedleèku a povìøila starostu zjitìním,
zda je moné získat na tuto akci dotaci,
- umístìní dìtských herních prvkù
v areálu farské zahrady. Dùvodem
jsou vysoké poøizovací i provozní
náklady a také to, e v letoním roce
ji bylo rozíøeno o herní prvky dìtské høitì v ulici Støíbrná alej,
- výstavbu inenýrských sítí v lokalitì Kùskovec z obecních prostøedkù.
Usnesení è. 81/2015/Z05.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informaci z 15. a 20. jednání rady
obce.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:50 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Obec Chotoviny Vás zve
do divadla na hru

HUSITÉ , aneb

komedie o tom,
zda u je v Èechách nejhùøe.
Sobota
. øíjna od 19 hodin
v sále kulturního domu v Chotovinách

24

v podání táborského divadelního sdruení KAPOTA.

Vstupné 70, Kè.
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BRILIANTOVÝ NÁHRDELNÍK

Tento pøíbìh se zdánlivì vymyká
z øady, protoe se odehrál v hlavním
mìstì naeho státu. Pøesto jsem se
ho rozhodl pøiøadit k soudnièkám
z Táborska. Jednak pro jeho zajímavost a urèitou originalitu a také proto, e vichni jeho úèastníci pocházeli z tohoto kraje. Vìøím, e ètenáøe pobaví.
Stalo se, e na zaèátku mìsíce záøí
roku 1938 do jednoho praského
renomovaného zlatnictví vstoupil
elegantní starí pán a vyslovil pøání
zakoupit pro manelku, která bude
mít narozeniny, nìjaký perk. Protoe údajnì lo o kulatiny, mìlo
by to být nìco luxusního, v cenì do
padesáti tisíc korun. A v tom byla
potí. Klenotník sice mìl velký výbìr pøepychových vìcí, ale jejich
cena se vesmìs pohybovala od sta
do dvou set tisíc Kè. To se ale zákazníkovi zdálo velice mnoho a proto
se chystal k odchodu.
Do zlatnictví v té chvíli veel tábní
kapitán ès. armády a kdy spatøil
onoho elegantního mue, hned se
s ním vítal jako se starým, dobrým
známým. Po prvních zdvoøilostních
vìtách pak klenotníkovi svého známého pøedstavil jako hrabìte P., který má na Táborsku rozsáhlé panství.
Kdy pak dùstojník zjistil, co bylo
úèelem hrabìcí návtìvy v klenotnictví, zaèal se pøimlouvat, aby pan
hrabì pro svou rozkonou manelku koupil nìco lepího, co jí zaruèenì udìlá radost. Vdy pøece v postavení pana hrabìte i vyí suma
nemùe hrát ádnou roli.
Hrabì chvíli váhal, ale pak se rozhodl, vybral si náhrdelník za dvì stì

tisíc korun a zaèal hledat ekovou
kníku. Ale jaká smùla! Pravdìpodobnì ji zapomnìl v hotelu a u sebe
má pouze pìtitisícovou bankovku.
Co dìlat? Nezbývá, ne osobnì dojít do banky a peníze vyzvednout.
Pospíchá vak na vlak a tak pochybuje, e by se pro perk mohl jetì
vrátit. koda! Náhrdelník tedy koupí
pøi dalí návtìvì Prahy a pan hrabì
poádal klenotníka, aby mu perk
týden rezervoval.
Nato vstoupil do hry tábní kapitán.
Velice rád by panu hrabìti prokázal
pøátelskou slubu a finanènì mu
vypomohl, ale tolik penìz momentálnì nemá. Za to prý má výborný
nápad! Pan hrabì klidnì mùe jít do
banky, vyzvednout peníze a po bankovním sluhovi je nechat doruèit do
klenotnictví. Pan hrabì si mùe vzít
náhrdelník sebou a po vyøízení formalit mùe rovnou z banky spìchat
na nádraí. Tak pohodlnì stihne oboje: nákup i vlak. On  tábní kapitán
 zùstane v klenotnictví jako zástava
tak dlouho, dokud peníze nebudou
doruèeny. Tak prý bude zaruèena
spokojenost na obou stranách.
Návrh svého pøítele vyslechl hrabì
se zájmem, ale pak ho kategoricky
odmítl. Od dùstojníka naí generality prý nemùe takovou slubu pøijmout a proto radìji pøijede znovu
s pøíslunou hotovostí. Ale klenotník v obavì, e by mohl pøijít o výhodný obchod, zaèal pana hrabìte
pøesvìdèovat, aby na dùstojníkùv
návrh pøistoupil, a ten po krátkém
váhání nakonec souhlasil. Pøevzal
perk, na místì zanechal pìtitisícovou bankovku a odeel, zatímco se

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Ivana Køemenová, Vráná
Ing. Vladimír Pohan, Chotoviny
Marie Váchová, Øevnov
65 let Marie Boreová, Chotoviny
Vìra Novotná, Chotoviny
Jiøí Pilaø, Chotoviny
75 let Frantiek Draina, Beranova Lhota
Jarmila Svaèinová, Chotoviny
Jiøí Voboøil, Chotoviny
80 let Ludmila Wimmerová, Sedleèko
Anna pinarová, Øevnov
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

klenotník se tábním kapitánem odebrali do kanceláøe na sklenku starého portského, která tu vdy byla pøipravena pro vzácné zákazníky.
Netrvalo dlouho a do klenotnictví
veel pán v èerné buøince  typický
praský detektiv. Ledabyle ohrnul
klopu kabátu, kde zasvítil nìjaký
odznak, a klenotníka se otázal, zda
ho nenavtívil starí, elegantní mu
a uvedl jeho popis. Protoe se pøesnì hodil na pana hrabìte, nic netuící klenotník vyloil detektivovi celou historii. Kdy se tak stalo, detektiv prohlásil, e klenotník naletìl
známému recidivistovi a zaèal se
shánìt po tábním kapitánovi. Kdy
ho klenotník zavedl do kanceláøe, pán
v buøince mu v kapitánovi pøedstavil mnohokrát trestaného podvodníka Frantika Topinku a velice
se zajímal, kde sehnal vojenskou
uniformu. Nakonec si nechal pøedloit onu bankovku a prohlásil ji za
padìlek, který na místì zabavil. Topinkovi nasadil pouta a okovaného
klenotníka vyzval, aby se veèer po

NABÍZÍME
k pronájmu
nebytové prostory

53 m2 v budovì
Zdravotního støediska
v Chotovinách
Tel. 739 037 400
uzavøení obchodu dostavil na policejní øeditelství v Bartolomìjské ulici
k nutnému výslechu. Do té doby se
prý snad podaøí zadret i povedeného pana hrabìte. Topinkovi pak
øekl, e s ním pùjde k nim  na direkci.
Kdy se vynervovaný klenotník po
zavøení obchodu dostavil na policejní øeditelství, ke své hrùze zjistil,
e skuteèní policisté o jeho pøípadu
zhola nic nevìdí a on naletìl dobøe
sehraným podvodníkùm.
Trvalo pomìrnì dlouho, ne byla
povedená trojice dopadena, ale mnohem delí dobu si pak pobyla za
møíemi.
Jaroslav Wimmer

ivá kronika

Dalí projekt MAS Krajina srdce pøinesl své ovoce. Knihy a pohledy
jsou vytitìny, videa uloena na disky. ivá kronika spatøila svìtlo svìta.
Jste-li zdejí rodáci, jistì zaijete stejnou radost a nadení pøi objevování svých blízkých a známých na fotografiích, jejich originály dávno
zeloutly. Staèí listovat a vzpomínky oívají, tak jako jsme to nedávno
zaili a proíváme s naí babièkou, tetou a vemi, kteøí pamatují. Jste-li
v kraji zdejím noví, pak máte monost nahlédnout do minulosti
a seznámit se s naimi spoleènými koøeny. Rád drím v ruce kameru
a zhmotòuji spoleèné vzpomínky. Proto vím, kolik práce stojí mezi
prvními zábìry a placièkou, která rozsvítí televizní obrazovku nebo
monitor. Smekám pøed prací pana Karla Nováèka, který stál za kamerou
a dlouhé dny sedìl u poèítaèe, aby dal zábìrùm smysl a øád. V ivé
kronice zachytil nejen pamì naeho kraje, ale také krásu krajiny naeho
srdce. Dìkuji i panu Karlu Vepøekovi, který trpìlivì naslouchal a citlivì
zpovídal, a také vem, kteøí pøináeli fotografie, vzpomínali, organizovali setkání a shánìli peníze. Klaním se pamìtníkùm za odvahu nechat
se natoèit a podìlit se s námi o svùj ivot. Mám pro nì dobrou zprávu.
ivou kroniku jsem ji pouil ve výuce a myslím, e náctiletí ocenili
nový pohled na moderní dìjiny. Sám hltám kadý jednotlivý pøíbìh
a asnu nad Vaí vitalitou, jasnou myslí a ivotní moudrostí.
Rád bych dal vem spoluobèanùm stejnou radost z objevování blízké minulosti, ji dennì míjíme bez povimnutí. Nejprve dostanou pøednost døíve narození. Jim pøineseme kníky (45 Kè), DVD (49 Kè) a pohledy
(10 Kè) k nahlédnutí na jejich pravidelné setkání. Poté si je budete moci
v úøedních hodinách zakoupit i vy u paní Heømánkové na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Jiøí Honza

Noví obèánci
Vítek Pazourek
Èervené Záhoøí

Vojtìch Èabák
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
Inez Corbi  VZPOMÍNKY NA AUSTRÁLII. Svéhlavá Moira svým chováním vùbec nezapadá do konzervativní irské rodiny, v ní vyrùstá.
V den uvedení do spoleènosti ztropí skandál, a proto se rodièe rozhodnou provdat ji za solidního starého lékaøe.
Elizabeth Essex  CESTOU VÁNÌ.
Lizzie Paxtonová mìla sen - stát se
vdovou, protoe jen tehdy by mohla
ít podle svého, ani by ji nìkdo hlídal a diktoval jí své pøedstavy o jejím ivotì. Kdy se objeví kamarád
z dìtství, nyní námoøní kapitán Jameson Marlowe, a dozví se o jejím
snu, nabídne jí smluvní manelství
s tím, e odjídí na dalekou cestu,
z ní se nejspí nevrátí .
Barbara Rose Brooker  VIAGROVÉ
DENÍKY. Tato kniha nám z pohledu
své hrdinky Anny Applebaumové
pøibliuje svìt, do nìho se zatím
odváilo vstoupit jen málo spisovatelek - milostný ivot lidí po edesátce. Anny (65), kterou po 35 let
dlouhém manelství opustí kvùli
krizi støedního vìku manel, je
autorkou novinového sloupku Deníky viagry o lásce a sexu po edesátce.
Jan Cimický  PRCHAJÍCÍ STÍN.
Pejskaø na okraji Prahy objeví èást
lidského tìla. Je to dalí vrada nebo

jen èást do mozaiky té pøedchozí? Mordparta vrchního
komisaøe Hladíka stojí pøed sloitým pátráním. Nejtìím úkolem je
identifikovat zavradìné. Postupnì
se ukáe, e se jedná o dvì rùzné
eny zavradìné v odstupu krátkého
èasu na pøelomu roku. Je to dalí
pøípad, v nìm se zauèuje mladá
kriminalistka, psycholoka Sulková.
Petr Kliment  MODØINY. Na ostravské periferii Modøiny dojde ke dvìma témìø totoným vradám, obì
vak dìlí bezmála osmdesát let. Jak
se doba a sociální kontext lií, vyvíjejí se rozdílnì i oba pøíbìhy.
Rudolf Soukal  PÁTÝM TAHEM MAT.
Na základì oznámení matky, e pohøeuje syna Bena Wooda, zahajuje
Scotland Yard pátrání. Stal se Ben
obìtí trestného èinu nebo si jen uívá ivota s neznámou milenkou?
Petr Jirounek  AGENT 009 VE SLUBÁCH SLEÈNY KOULOVÉ. James
Bond, slavný agent 007, pøijídí do
Prahy, kde mu má pøi jeho vyetøování sekundovat mladá, pohledná
a iniciativní pøíslunice èeských tajných slueb Dáa Koulová. Ta vak
brzy zjistí, e stárnoucí Bond, a
pøíli milující martini s ginem, je ji
jen slabým odvarem vìhlasného
a nepøemoitelného agenta 007.
Vít Janota  NOC A DÉ. Je èas

Co se dìje na Pøátelské zahradì
Jablkobraní

kolni druina i letos poøádá v termínu 8.10. tradièní jablkobraní na Pøátelské zahradì. Souèástí bude i zmotování èásti úrody v motárnì pana Libora Filipa. Rodièe dìtí, kteøí se mají zájem pøidat a pomoci sklidit letoní
úrodu, jsou srdeènì zváni. Drte nám palce, a babí léto jetì týden
v Chotovinách poseèká.

Bleák byl a zase bude

V pondìlí 29. èervna odpoledne jsme se v Pøátelské zahradì setkali s pøáteli
i náhodnými pøíchozími na bleím trhu. Zámìrem poøadatelek, èlenek Klubu v Lomené, bylo uspoøádat pøíjemné setkání a zároveò nìco ze svých
domácích zásob prodat nebo vymìnit, podívat se, jaké poklady nabízí ostatní pøíchozí. Atmosféra byla pøátelská, zahrada otevøená, výmìna i obchody
se daøily zatím nesmìle. Potìily nás ale návrhy návtìvníkù na konání
pøítího bleího t rhu. To rády slibujeme a tìíme se, e nás bude v Pøátelské zahradì za rok, opìt v èase pøed letními prázdninami, více.
Za Klub v Lomené Ivana Peková

Pøátelská zahrada je od letoního jara novì, kromì základní a mateøské
koly, více zpøístupnìna i veøejnosti. Brána z Lipové ulice nad novou budouvou M je odemèená a není tøeba si pùèovat klíèe. Rádi bychom výhledovì dosáhli vytvoøení malého dìtského høitì, které by roíøilo vyuití
zahrady pro chotovinskou drobotinu. Dìkujeme obci za sekání zahrady
v letoním roce.

kameny rozhazovat i èas kameny sbírat - tímto biblickým citátem se Janota odráí do plochy své sbírky, která
jako by hledala odliné, nicménì
uzlové body v jeho ivotì, chvíle,
kdy do nocí buí dé a odhaluje
onen øetìz unavených stop.
Ludmila Klukanová  POZDNÍ ÈAS
NASTAL NÁM. Pozdní èas nastal
nám je pøíbìh zdivoèelé zemì oèima eny, oèima milosrdnýma, láskyplnýma i oèima plnýma slz. Pøíbìh eny, která zaila v mládí krutou
kolektivizaci v 50. letech a po pádu
totality navtìvuje ve zralém vìku
rodnou ves.
Leo Kessler  OHEÒ NA ZÁPADÌ.
Na podzim roku 1944 se nìmecká
vojska potácela od jedné poráky ke
druhé, a tak Hitler vymýlel nové
a nové akce, které by pomohly prùbìh války jetì zvrátit. Jednou z nich
byl povìøen ji slavný kapitán Jungblutt, jeho úkolem bylo doplout na
dostøel amerických bøehù a na povel
znièit sdìlený cíl.
Robert Crais  HLÍDKA. Joe Pike a Elvis
Cole ve høe na policisty, zloèince
a obìti. Kdo je kdo v téhle nebezpeèné partii? Losangeleské Benátky, èili bohatá ètvr Venice se svými vilami a lesknoucími se vodními
kanály, není zdaleka tak idylická, jak
na první pohled vypadá.
Stella Blómkvist  ANDÌLÉ. Román
Andìlé je nejnovìjí v èetinì vydaná detektivka z pera záhadné autorky Stelly Blómkvist. Blómkvist je
nejen pseudonym autorky (èi autora?), ale i jméno hlavní hrdinky svérázné bisexuální advokátky ijící
na Islandu. V Andìlech se s ní setkáváme ji ponìkolikáté, a mùeme
ji dopøedu avizovat, e opìt nezklame.
Jessica Inclán  VÌØ MI. Sariel, Rufus a Felix, tøi bratøi nadaní magickou mocí, nad nimi dokáe zvítìzit
jen nejmocnìjí kouzlo na svìtì -
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láska. Pohledný svùdce Felix je sice
èarodìj, ale byl by radìji, kdyby si
mohl dál uívat ve svém pøímoøském
ráji.
Jiøí Vacek  TRANSASIA. Transsibiøská magistrála, Sibiø, Øíe støedu
- Èína, Tibet, Nepál èi Írán, to byla
místa, která byla nìkde hluboko
v myslích autorù, ale nebyl èas, aby
je mohli projet na svých oblíbených
expedièních kolech. Proto vymysleli zpùsob, jak svùj sen zrealizovat,
a pøitom mít kola stále u sebe. Nechali se toti inspirovat obrovským
boomem kol skládacích, a trasu naplánovali tak, aby byla èasovì co nejkratí a zároveò co nejzajímavìjí.
Skládací kola a vlak, dva jejich nejoblíbenìjí dopravní prostøedky, se
tak nakonec podaøilo spojit v jedno,
a oni opravdu za 105 dní objeli Asii.
Caitlin Saini  SNÌHOVÉ VLOÈKY.
Nechce se vám èekat na romantickou zimní chumelenici? Snadná
pomoc. Uháèkujte si svoji vlastní.
Václav Hájek z Liboèan  KRONIKA
ÈESKÁ. Kronika uvádí dìjiny Èeských zemí od Pojití národa èeského (potopy svìta) ke korunovaci
Ferdinanda Habsburského roku
1527, kterou své vyprávìní symbolicky konèí. Hájek z Liboèan ji dopsal roku 1539, vydána v tisíci výtiscích vak mohla být a o dva roky
pozdìji.
. Petrásková

Barevný ètvrtek
v knihovnì

s panem Èástkou.
Oblíbené cestovatelské besedy
budou pokraèovat i tuto
sezónu.
Ve ètvrtek 22. 10. v 17 hod.
nás èeká druhá èást promítání a povídání o Chorvatsku.
Vstupné dobrovolné.
Obèerstvení zdarma.
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Pozor, zaèíná podzimní èást kuelkáøské sezóny 2015 / 2016

Koneènì po pøedlouhé pøestávce, odpoèinku, pilování stylù a formy se rozehrály první mistrovské zápasy vech úrovní. Probíhají
poèáteèní boje o body a nakroèení do soutìí, jak to bývá, jednou úspìnì, podruhé ménì...
Drustvo dorost A  Divize JIH, Kuelkáøská liga dorostu / I. KLD Domácí utkání podzimní èásti:
9. 10. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Tøebíè
Tato soutì se hraje ve tøíèlenných drustvech chlapcù a dívek, disciplína
120 hodù sdruených. Kadá dvojice bojuje o bod, za celkový souèet se 23. 10. pátek 17:30 Chotoviny - KK Slavoj irovnice
6. 11. pátek 17:30 Chotoviny - KK Lokomotiva Tábor B
pøidìluje 1 bod pro drustvo. První rok urèitì neèekáme zázraky, ale jde
o to, aby se hrálo a sbíraly se zkuenosti.
Drustvo B  Krajský pøebor I
Lokomotiva Tábor  Chotoviny 1502 - 1487  3 : 1
Chotoviny B  KK È. Krumlov
2470 - 2409  5,5 : 2,5
Køemenová Lenka 473, Makovec 534, Køemenová Martina 480.
Chobotský 414, Makovcová 410, Køemenová L. 397,
První ligové utkání v Táboøe. Výborný výkon Pavla a dobré náhozy dìvèat
Køemenová H. 418, Kuèerová 437, Svaèina 394.
na body tìsnì nestaèily.
První domácí zápas s mistrem loòské sezóny nám vyel. Krumlov v zápaChotoviny  PSJ Jihlava B
1308 - 1392  1 : 3
se sice tahal za delí konec, nakonec se ve zlomilo v páté dvojici. Tam
Køemenová Lenka 436, Køemenová Martina 418, Makovec 454. Gábina pìknou hrou vytvoøila dostateèný náskok pro nae celkové vítìzství.
Dalí zápas doma se ji tak dobøe nepovedl a Jihlava vítìzí.
TJ Kunak  Chotoviny B
2516 - 2346  6 : 2
PSJ Jihlava A  Chotoviny
1537 - 1440  3 : 1
Chobotský 392, Kuèerová 378, Svatoová 361,
Bartoò 504, Køemenová Lenka + Martina 437, Makovec 499.
Køemenová H. 388, Makovcová 400, Svaèina 427.
Znovu Jihlava, tentokrát venku. David a Pavel dobrý prùmìr, dìvèata se V Kunaku je to jiné kafe. Tady se nám dlouhodobì nedaøí. Saduritové
spoleènì potrápila, a bohuel zase nic.
dráhy jsou pro Ivu s Gábinou stále tìkým oøíkem. Navíc Hanka dohráKamenice nad Lipou  Chotoviny 1527 - 1372  3,5 : 0,5
vala se zranìním nohy. Nakonec se nám v závìru podaøilo dvìma poMakovec 493, Bartoò 452, Køemenová Lenka 427. mocnými body korigovat výsledek a odvrátit tak nepopulárního kanáJe to tìké, pøed kanárem nás zachránil Pavel remízou. Jinak málo, ra. Take zatím ná nejlepí kunacký výsledek. Moná taky, e dùvoa tedy zatím poslední místo ve skupinì.
dem byla rekonstrukce hleditì, kterou domácí kuelna v létì prodìlala.
Hlavní ale je, e nás to baví, a ostatní jistì pøijde.
Chotoviny B  Tatran Lomnice n./L. 2470 - 2397  6 : 2
Domácí utkání podzimní èásti :
Chobotský 415, Makovcová 377, Køemenová L. 431,
18. 10. nedìle 10:00 Chotoviny - TJ Spartak Pelhøimov
Svatoová 411, Kuèerová 414, Svaèina 422.
1. 11. nedìle 10:00 Chotoviny - TJ Centropen Daèice
Nevím, jak zaèít, ale výsledek je nad oèekávání. Lomnice je neèekanì
8. 11. nedìle 10:00 Chotoviny - KK Lokomotiva Tábor
lídrem soutìe, avak u nás si moc nezahrála. Základem naeho úspìDrustvo A  Divize JIH
chu je hned první duel Honzy, který poráí soupeøe o 68 kuelek. Potom
Nový roèník doznal zmìn v systému utkání. Na dvoudrahách zùstala klasic- troku zaváhá Ája, kdy ztrácí pouhých 5 kuelek. Od té doby je na høiti ji
ká sdruená stovka ( 2 x 25 plné + 25 doráky ), jen upravené bodování za jen jedno drustvo a zaslouenì vítìzíme 6 : 2 o 73 bodù. Dìkujeme
kadou dílèí èást 1 bod. Na ètyødrahách se hraje 120 hs ( 4 x 15 plné +15 divákùm za neèekanì bouølivou atmosféru. Kdo pøiel, urèitì nelitoval!
Domácí utkání podzimní èásti:
doráky). Prùbìh soutìe teprve ukáe výhody a nevýhody.
N. Mìsto na Moravì  Chotoviny 2705 - 2633  6 : 2
Bervida 461, 16. 10. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Nová Ves u È.B.
Køemen 419, Bartoò 441, Vacko 455, Hein 455, Foøter 402. 30. 10. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Spartak Sobìslav
Hned v prvním kole nového roèníku jsme zavítali na nejvzdálenìjí kuel- Drustvo D  Okresní pøebor
nu v soutìi. Trochu jsme doufali, e bychom mohli pøivézt nìjaký bodík TJ Silon SÚ D  Chotoviny D
2332 - 2423  1,5 : 6,5 Kubeová 423,
domù. Ale soupeø hru nezapomnìl, a i pøes nae pìkné náhozy - Míry,
Dìd 381, mejkalová K. 404, Otradovec 420, mejkal 376, Filip 419.
Zbyòka a Luboe, zùstaly body v Novém Mìstì.
První zápas sezóny nám vyel nad oèekávání dobøe. Vem se daøí, a tak
Chotoviny  TJ Slovan J. Hradec 2554 - 2453  5 : 3
Køemen 461, první dva body jsou nae.
Bartoò 424, Vacko 379, Bervida 424, Foøter 420, Hein 446. Chotoviny D  Sp. Sobìslav B
2235 - 2124  6: 2
Nový 398,
Na domácí pùdì jsme pøivítali soupeøe z J. Hradce. Tento jindy snadný Otradovec 398, Kubeová 396, mejkalová K. 355, mejkal 307, Filip 381.
soupeø nás pøekvapivì potrápil. Skóre je sice o 101 kuelek, ale drama Sobìslav na nás tentokrát nestaèila, a pøestoe nepodáváme nijak oslnito bylo do posledního hráèe. Zbynìk na závìr potvrdil svou formu vé výkony, na výhru to staèí.
a nenechal nic náhodì. První body jsou doma.
Domácí utkání podzimní èásti:
Centropen Daèice  Chotoviny
3309 - 3190  7 : 1
Bartoò 557, 14. 10. støeda 16:00 Chotoviny - KK Loko Tábor C
Køemen 506, Vacko 525, Hrstka 536, Hein 546, Bervida 520.
4. 11. støeda 16:00 Chotoviny - TJ Sokol Chýnov B
Disciplína 120 HS nebyla pro nás nìjakou neznámou, ale soupeø doko- Na závìr mi dovolte srdeènì Vás pozvat na uvedené domácí zápasy naich
nale vyuil domácí prostøedí, a nìkteré dvojice prohrály o pár kuelek, drustev. Podpoøte nás ve sportovních bojích o mistrovské body a uijte si
co byla velká koda. Výsledek 7:1 zas tolik neodpovídá pøedvedené høe, pøátelskou a sportovní atmosféru v pøíjemném prostøedí.
M. Vacko
ale bohuel domù jedeme s výpraskem.

Fichtl & Pitbike & Bike TELURIA Race Chotoviny  IV. roèník
Z extrému do extrému  i tak lze nazvat podmínky pøi dalím roèníku závodu poøádaném èleny klubu Motosport Chýnov poblí dálnice u Chotovin v nedìli 30. 8. Zatímco pøedchozí roèníky
provázely hlavnì prùtre mraèen , letoní roèník
si pro zmìnu nezadal s poutním závodem Paøí - Dakar.Teplomìr ukazoval na slunci více ne
40 stupòù . Toto horko bohuel témìø okamitì
vysuovalo tra a znamenalo celodenní boj poøadatelù o ukropení tratì proti prachu.
Pøes takøka tropické teploty se závodu témìø
z celých Èech zúèastnilo více ne sto stateèných
jezdcù a jezdkyò na èeských strojích Jawa 50
starí výroby, na malých terénních motocyklech
Pitbibike, ale i na horských kolech vèetnì dvou
závodníèkù na odstrkovadlech (r. n. 2011). Právì jmenovaná skupina bikerù dopomohla k pìknému poètu úèastníkù závodu. Poøadatelé tak chtìli umonit zájemcùm z øad divákù i sportovcù
zkusit si na vlastní kùi sloitost tratì a ovìøit si
svou zdatnost. Klobouk dolù hlavnì pøed odvahou malých capartù, kteøí zahambili svou odvahou i dospìlé jezdce.

Horským kolùm také pøipadla èest zahájit ostré rozjídky sportovního dne.
Závody motocyklù zahájili po polední pauze
a nakropení jezdci tøídy Fichtl speciál.
Poøadí horských kol na trati:
Dìti: T. Fuka, D. Kotalík, N. Sládková, A. Kosová,
A. Nejezchleba, K. Domkáø, K. Plachá, F. erpán
eny: L. Plachá, V. Sládková, K. Koèerhová,
G. erpánová
Mui: J. Rytíø , L. Voøíek , J. uk
Poøadí vech dìtí do 12 let:
R. Tomá(47b), D. Kotalík (42b), V. Vítek (38b),
P. Novák (36b), L. Novotný (33b), N. Sládková
(32b), V. Veselý (29b), L. Kos (27b), D. Fiøtová
(24b), A. Nejezchleba, D. tochl
Poøadí prvních pìti motocyklù:
Fichtl Klasik: T. Kohout (50b), T. íma (42b),
P. Novák (42b), M. Pechek (34b), Vorlíèek(33b).
Fichtl Serie: J. Stojanoviè (50b), S. Bøezina (44b),
M. Kos (36b), T. íma (30b), M. Honzák (29b).
Fichtl Speciál: M. Koutský (47), P. Koutský (40),
O. Erynyger (40b), P. Adam (38b), O. Rabiòák (32b).

Pitbike do 125ccm: A. Sichrovská (50b), J. Adamec (40b), O. Erynyger (40b), M. Sváèek (34b),
F. Fiøt (31b)
Pitbike nad 125ccm: P. Koutský (50b), M.Vávra
(44b), Z. emnlièka (36b), L. Mrzena (35b),
P. Fiøt (32b).
Pitbike Elite: J. Hladík (50b), J. Rytíø (44b),
K. Lakù (38b), J. Polcar (36b), V. Novák (18b)
Nejmladí jezdec:
Filípek erpán z Chotovin (r. n. 2011)  kola
Nejstarí jezdec:
Jiøí Somer z Neveklova (r. n. 1939)  Fichtl Serie

J. Krejèí
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OMLAZENÝ TÝM MUÙ ZATÍM UPROSTØED TABULKY

Jako na houpaèce se po první
polovinì podzimu cítí tým
muù. Jejich bilance v prvních
7 zápasech: 3 výhry, 3 prohry
a 1 remíza. Natìstí u mají vìtinu tìkých utkání za sebou.
Teï je èekají týmy ze spodních
pøíèek, tak snad bude konec
podzimu úspìnìjí. V týmu je
hodnì mladých, kteøí teprve
sbírají zkuenosti. Dvoøákovi,
Kubelovi a mejkalovi je osmnáct, Sedláèkovi, O. Èechovi
a Mendelovi sedmnáct, J. Váchovi estnáct a do hry u zasáhl i patnáctiletý D. Èech.
Ale ani teï to není vùbec patné! Hra se výraznì zvedla, hlavnì s pøíchodem mladých dorostencù, kteøí se skvìle doplòují
s ostøílenìjími a zkuenìjími
mazáky. Výborná je hlavnì hra
doma v Chotovinách, kde tým
prohrál pouze jednou. Venku u
to tak slavné není, Chotoviny
dokázaly pouze jednou remizovat.
Chotoviny  Vlastiboø 2:0
(Frydrych, Mendel)
O prvních dvou zápasech
s Borotínem a Tuèapy u jsme
psali. K dalímu zápasu vyzvali
Chotovintí Vlastiboø. První po-

loèas byla hra velice vyrovnaná, Chotoviny mìly mírnou pøevahu. K poøádnému zakonèení
se ale ani jeden z týmù nedostal. Do druhého poloèasu udìlal trenér Køíka zmìny v sestavì a najednou to lo. Domácí
hrozili více a bylo jen otázkou
èasu, kdy jednu z ancí promìní. Nakonec pøily dvì trefy v posledních 10 minutách, a tak pøibyly do tabulky Chotovinám
3 body.

Chotoviny  Choustník 0:2
Chotovinám los pøidìlil hned
dva zápasy po sobì doma. Jene o týden pozdìji s Choustníkem to byl úplnì jiný zápas ne
s Vlastiboøí. Tým, který postoupil z nií soutìe a byl posílen
hráèi Sobìslavi, mìl u od zaèátku navrch. Chotoviny nehrály dobøe, chybovaly a soupeø
trestal. O výsledku se rozhodlo
u v prvním poloèase, kdy hosté promìnili dvì ance.
Sobìslav B  Chotoviny 7:0
Ani dalí týden to nebylo ono.
Chotoviny pøijely na høitì druhého týmu soutìe, Sobìslavi
B, kterou posílili fotbalisté
z A týmu. Trenér Køíka také za-

Dorost pøidává dalí vysoké výhry!

Naposled jsme vás informovali
o historické výhøe 32:0 proti
Plané nad Lunicí. Dorost vak
dokázal následujícími zápasy
vytvoøit po sedmi zápasech skóre 69:5! Ano, stále je to v prùmìru deset vstøelených gólù na
zápas.
Po historické výhøe dorost sehrál zápas v Sepekovì, co u je
soupeø tìího kalibru. To ale
ádnou pøekákou pro dorostence nebylo, dobøe kombinovali a vlétli na soupeøe u od
zaèátku. Odmìnou jim za to byl
dvougólový náskok o poloèase, kdy se dvakrát trefil Mendel. Nejdøíve dalekou støelou
a poté dorazil míè po zmatku
pøed bránou. V kombinaci byli
dost znát hráèi Sazma a Drs, které vypùjèilo Táborsko. Po poloèase se jetì prosadil Kollárik
a Sazma. Sepekov dokázal na
konci zápasu pouze sníit.
Sepekov  Chotoviny 1:4
A dorostence èekala daleká jízda do Daèic. V posledním jarním zápase zde dokázali zvítìzit
1:0 a ani teï tomu nebylo jinak.
Do Daèic se vydalo pøesnì jedenáct hráèù. Zaèátek zápasu

byl dost rozpaèitý, co se podepsalo na zaváhání stopera Dvoøáka a následný gól Daèic. Hned
po tomto gólu dolo k otoèení
vývoje, dorostenci zatlaèili soupeøe a za první poloèas dokázali
vstøelit 3 góly. Druhá pùle u
byla jednoznaèná, dorost si dokázal podret své vedení a mohl
vyhrát s mnohem vìtím rozdílem, ne zápas nakonec skonèil.
Daèice  Chotoviny 1:4

Dalí víkend patøil velkému
derby s Mladou Voicí. Oba týmy
se dokonale znají z ákovských
kategorií, vdy èást týmu Voice hrávala jetì nedávno za Chotoviny. Do brány Chotovin se
neobvykle postavil Ondøej Èech,
který si s touto rolí dokázal poradit dokonale a vychytal èisté
konto. U v 16. minutì Chotoviny vedly 2:0 a tento pohodlný
náskok dokázaly udret a do
konce první pùle. Po zmìnì
stran Voice nic velkého nevymyslela, navíc inkasovala tøetí
gól a postupem èasu u to byla
pouze otázka, kdy se skóre zastaví. Domácí tým derby zvládl
fantasticky.
Chotoviny  Ml. Voice 6:0

míchal sestavou a chtìl vyzkouet nové rozestavení. Ani jedna
z vìcí Chotovinským neprospìla. Zápas byl spíe exhibièní,
hostùm od zaèátku nic nevycházelo a chybovali. Druhý poloèas se hra trochu zvedla, ale
i tak jely Chotoviny domù s výpraskem.

Chotoviny  Koice 2:1
(T. Vrhel 2)
Po dvou porákách se skóre
0:9 chtìli mui znovu zabrat
a dostat se na dobrou vlnu. Èekal na nì dalí domácí zápas,
tentokrát s týmem ze spodních
øad, Koicemi. Zápas se vyvíjel
dobøe, domácí v prvním poloèase dominovali a dali i dva góly.
Po pøestávce se ale hodnì nakopávalo a do kombinace se
týmy moc nehnaly. Chotoviny
pøestaly hrát a jetì se strachovaly o výsledek. V poslední minutì dostaly gól z penalty, natìstí si ale nakonec výhru pohlídaly.

Chotoviny  Met. Tábor B 1:1
(O. Èech)
Zaèátkem øíjna byl na programu zápas s Meteorem Tábor B,
tøetím týmem tabulky. U pøed
zápasem se Chotovintí dozvìdìli, e béèko moc posíleno
nebylo, tak se jim výraznì zvedlo sebevìdomí. Hráèi Chotovin
vstoupili do zápasu skvìle. Bylo
k vidìní mnoho ancí, jen scházel gól. Ten se bohuel zrodil na
druhé stranì po chybì obrany.
Celý zápas hosté tlaèili soupeøe
a tvoøili si ance. Jasnì pøehrávali domácí tým, kterému navíc
mírnì pomáhal rozhodèí. K radosti Chotovin pøiel v polovinì druhého dìjství gól po spolupráci mladých puek a matadora. Mendel nael Bondareva,
ten vybídl O. Èecha a mladý záloník se nemýlil. V polovinì
podzimu tedy figuruje tým Chotovin uprostøedk tabulky. Pøijïte je podpoøit i do dalích zápasù!

Rozlosování  øíjen 2015
Okresní pøebor muù

8. kolo 10. 10. SO Chotoviny  Sokol Sez. Ústí B
16:00
9. kolo 18. 10. NE Veselí nad Lu. B  Chotoviny
15:30
10. kolo 25. 10. NE Chotoviny  Lom/Vìtrovy
14:30
11. kolo 1. 11. NE Øepeè-Opaøany B  Chotoviny
14:00
ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C
8. kolo 11. 10. NE N. Vèelnice  Chotoviny/Táborsko 10:00
9. kolo 17. 10. SO Chotoviny/Táborsko  Met. Tábor 10:00
10. kolo 24. 10. SO Kunak/Studená Chotoviny/Táborsko 10:00
11. kolo 1. 11. NE Chotoviny/Táborsko  N. Bystøice 10:00
12. kolo 4. 11. NE Bechynì  Chotoviny/Táborsko
9:30
Okresní pøebor ákù
6. kolo 10. 10. SO Chotoviny  R. Hory/M. Voice
13:30
7. kolo 17. 10. SO Chýnov/Meteor Tábor  Chotoviny 14:00
8. kolo 25. 10. NE Chotoviny  Bechynì
10:00
9. kolo 31. 10. SO Jistebnice  Chotoviny
9:30
Okresní pøebor mladích ákù
6. kolo 8. 10. ÈT Chotoviny  Sokol Sez. Ústí
17:30
7. kolo
v o l n o
8. kolo 20. 10. ÚT Vìtrovy  Chotoviny
17:00
9. kolo 29. 10. ÈT Chotoviny  Malice
16:30
Pak pøiel dalí dorostenecký
koncert plný gólù a skvìlé hry,
který pomstil poráku týmu
muù na høiti Sobìslavi. A povedlo se to dokonale! Mui sice
týden pøed tímto zápasem zde
prohráli vysoko 0:7, avak odplata byla jetì vìtí. Chotoviny na soupeøe vlétly a skóre
narùstalo, zastavilo se a na èísle 15.
Sobìslav  Chotoviny 0:15
V dalím zápase na domácí
pùdì se dorost potýkal s malým poètem hráèù. Do branky

se navíc znovu postavil Ondøej
Èech. Nic z toho ale svìøence
È. Køíky nezastavilo. Soupeø ze
Sezimova Ústí odolával pouze
první poloèas, kdy skóre bylo
2:0. Po pøestávce se ukázala
vysoká kvalita Chotovin, které
dokázaly navýit své vedení a
na koneèných 8:0! Dalí vysoká výhra tedy byla na svìtì.
A bilance na domácím høiti? Tøi
zápasy, tøi výhry a skóre 46:0!
Chotoviny  Sez. Ústí 8:0
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

