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ZDARMA

Je máj lásky èas? Pro chotovinské zahrádkáøe rozhodnì!
Øíkává se, e máj je lásky èas.
Alespoò nás o tom chtìli pøesvìdèit chotovintí zahrádkáøi,
kdy si toto motto vybrali pro
svou tradièní výstavu, která se
letos uskuteènila ve dnech
12. a 14. kvìtna 2017.
Aè kadý den bouøilo a slunce na obloze støídaly proudy
detì, návtìvníky výstavy to
vùbec neodradilo a do Chotovin se jich sjelo dokonce více
ne v loòském roce. Nenechali
si tak ujít pìknou podívanou
v kulturním domì, kde zahrád-

káøi na pódiu z kvìtin naaranovali, jak si pøedstavují májový
èas nejen na zahrádkách. Nechybìla májka, stromoøadí bøíz,
ani hortenzie, nad kterými se
vznáel houf motýlù.
Prodejní èást výstavy byla
jako kadoroènì velmi bohatá
a pestrá. Letnièky, skalnièky,
balkonové kvìtiny, bylinky,
stromky, keøe, sadba zeleniny...
To ve èekalo na svého kupce.
A lidé opravdu neodcházeli
s prázdnou. Kdo není zahrádkáø
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ného Záhoøí. Zahrádkáøi by se
jistì neobeli ani bez obìtavé
pomoci rodinných pøísluníkù
a pøátel, kteøí pøiloí ruku k dílu
tu pøi stavìní stanù, tu zase pøi
vytváøení aranmá. Vem patøí
velký dík!
Ale to nejvìtí podìkování
náleí samotným návtìvníkùm, kteøí do Chotovin na výstavu zavítali. Na Chotovinském
podzimním trhu na vidìnou!
MS
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a pøiel se jen kochat pestrou
kálou kvìtin, mohl si udìlat radost nìèím z bohatého sortimentu doprovodného prodeje
nebo jen posedìl s pøáteli
u dobrého obèerstvení.
Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny
svou Tradièní jarní prodejní výstavu kvìtin poøádá vdy ve
spolupráci s naí obcí. Nad parkováním bedlivým okem dohlíejí dobrovolní hasièi z Èerve-
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Jak správnì tøídit odpad  znaèení obalù  2. èást
V dnením pokraèování o znaèení obalù se budeme zabývat zejména druhou znaèkou, která by mìla být na obalu.
Jedná se o trojúhelník tvoøený tøemi ipkami, který je uvnitø
doplnìn èíselným kódem.

Recyklace  kódy rùzných plastù
Pod tímto trojúhelníkem je jetì uveden písmenný kód
materiálu. Vìtinou se jedná o zkratky anglických názvù
materiálù.

SMÌS MATERIÁLÙ

Smìs materiálù je znaèena C/*, kde se místo hvìzdièky
doplní písmenný kód jednotlivých materiálù. Èíselné kódy
pro tyto materiály jsou v rozmezí èísel 80 a 98.
V souèasné dobì není ideální technologie, kterou by bylo
moné smìs materiálù rozumnì oddìlit a zpracovat, proto
nelze smìsi materiálù dále vyuít. Snad jen kromì tetrapacku se jiný smìsný obal v naich podmínkách netøídí.
Tento systém pomáhá nejen nám, ale i zpracovatelským
firmám, které pak snadno zjistí, o jaký materiál se jedná.
Teï u záleí na nás, zda se tìmito nápisy budeme øídit
a nezneèiovat si tak svoje ivotní prostøedí.
H. Heømánková
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STØÍPKY Z OBCE

❖ V ulici Drustevní byl obnoven vodovodní øad a poloen
❖ V ulici Pod pejcharem byla dokonèena výstavba nové

místní komunikace. Obyvatelé této èásti obce se tak po
letech doèkali pìkného pøíjezdu ke svým domovùm.
❖ Odbor ivotního prostøedí v Táboøe vydal naøízení o odstranìní stavby vodního díla  vrtané studny na pozemku parc.è. 1/1 v k.ú. Chotoviny. Zprovoznìní tohoto vrtu
by mìlo negativní vliv na okolní studny místních obèanù
a mohlo by ovlivnit i zdroje pitné vody pro celou obec.
Rozhodnutí pøedcházela dohoda vech zainteresovaných
stran.
❖ Rada obce schválila základní kole ádost o grant, jeho
hlavním cílem je získat speciálního pedagoga pro potøeby dìtí a ákù Z a M. Celkové zpùsobilé výdaje projektu
jsou ve výi 1 086 960, Kè.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na akci Støed obce Chotoviny  chodníky, komunikace (jde o úpravu prostoru mezi
bytovými domy  parkovitì, chodník, komunikace) je firma
STRABAG., a.s. s nabídkovou cenou 2 286 564,30 Kè vèetnì DPH. Práce budou zahájeny 3. 7. 2017.

nový ivièný povrch. Také zde byl stav komunikace velmi
patný.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na akci Oprava chodníkù
v ul. Táborská a v ul. Støíbrná alej (jde o opravu chodníku a labù proti lesíku pásovna, opravu chodníku ve
Støíbrné aleji a opravu vstupu do bytového domu è. 129)
je Jan Bouka  stavební firma s nabídkovou cenou
379 924,07 bez DPH. Práce budou zahájeny 7. 8. 2017.
❖ Obec Chotoviny obdrela pøíslib dotace ve výi cca
680 000, Kè na nákup 200 ks kompostérù. Zpùsob rozdìlení kompostérù obèanùm bude zveøejnìn po výbìrovém øízení na dodavatele kompostérù a po uzavøení kupní smlouvy.
❖ V kvìtnu byly zahájeny práce na pøipojení nové vrtané
studny pro vodovod Moraveè. Práce provádí firma T-Servis.
❖ Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro akci
Posílení vodního zdroje pro obec Chotoviny. Pøedpokládané zahájení prací je 3. 7. 2017 a dokonèení nejpozdìji
do 31. 7. 2017.
Mgr. Zdenìk Turek

Hláení poruch  pitná voda:
p. Cícha 739 036 290, p. Barto 777 224 695.

NEMONÉ SE STALO MONÝM

V sobotu 13. kvìtna jsme se s naimi mladými hasièi zúèastnili naí první soutìe jarního okresního kola hry Plamen, kde se nám podaøilo nemoné. Po devíti mìsících od zaloení mladých hasièù, devíti mìsících poctivých
tréninkù, devíti mìsících vzájemného poznávání se, jsme vybojovali neskuteèné výsledky!
Drustvo mladích se umístilo na úasném 11. místì z 31 drustev
a drustvo starích se umístilo na 1. místì z 23 drustev a stalo se
tak celkovým vítìzem hry Plamen pro roèník 2016/2017
a postupuje na krajské kolo, které se koná 17. èervna
v Nové Vèelnici.
Chceme touto cestou podìkovat vem dìtem za úasnou spolupráci a týmovost, vem rodièùm za podporu
a vem èlenùm naeho SDH za pomoc. Drte nám palce
i nadále, budeme je potøebovat!
SDH Èervené Záhoøí
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Èarodìjnice ji tradiènì
v Beranovì Lhotì

Tak jako kadý rok, seli se hasièi z Beranovy Lhoty vèetnì rodinných
pøísluníkù a pøíznivcù v hojném poètu ke vztyèení májky a k posezení u ohnì. Nechybìlo ani upálení èarodìjnic, které byly zhotoveny èleny sdruení hasièù Beranovy Lhoty. Pøi popíjení dobrého
piva a opékání pekáèkù trvala zábava do brzkých ranních hodin.
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Výstava obrazù
a fotografií

Jaroslava Matouková Pánková
 obrazy, kresby 
Bohuslav Pánek
 fotografie 
poøádají ve spolupráci
s Církví èeskoslovenskou husitskou
výstavu svých prací v prostorách kostela CÈSH
v Chotovinách, Zámecká ulice è. 75
Vernisá výstavy se bude konat dne

27. èervna 2017 v 18.00 hodin.
Na vernisái vystoupí
smíený pìvecký sbor HARMONIE
z Plané nad Lunicí
Výstava bude dále otevøena ve dnech:
1. èervence 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
2. èervence 2017 od 11.30 do 17.00 hodin
5. èervence 2017 od 11.30 do 15.00 hodin
Vstupné je dobrovolné.
Pro zájemce v dalích termínech bude o prázdninách
monost prohlídky po nedìlních bohoslubách od 11.30 hod.

PRODÁM LEVNÌ

OBÝVACÍ STÌNU
masiv, dovoz NÌMECKO.

d  3,60 m;
v  2,0 m;   0,45 m
TEL. 723 370 833
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Oslava 140. výroèí zaloeí SDH Chotoviny se koná pod zátitou Obecního úøadu v Chotovinách
a za podpory níe uvedených firem a jednotlivcù, kterým SDH dìkuje. Jsou to:
Obecní úøad Chotoviny; Josef Luke  MADONA s.r.o. Tábor; Zahradní architektura s.r.o.; Radek Broovský  Zemní práce;
Lubo Turek  Chomutov; Merxbauer s.r.o. Chotoviny; ABC Tiskárna Chotoviny; Václav Janecký Chotoviny; LATOP s.r.o.;
AZAS s.r.o. Chotoviny  EDEN; Renáta Dubová  Velkoobchod Chotoviny; Radek Bouka  stavební firma Chotoviny;
ORBYTEX s.r.o. Chotoviny; Milan Kortus  realizace staveb; Restaurace u Sluneèkù Chotoviny; Jan Turek Chotoviny; Josef
Vèelák  zednické a obkladaèské práce; AKSAMITE s.r.o. Liderovice; Jan Jordák Chotoviny; Jiøina Kubecová  fyzioterapeut;
Václav Malenický  Chlazení; tìpán Dubský  Dobrá optika; ZOD Moraveè; MONTOP s.r.o.; Hana Nìmcová Chotoviny
Sbor dobrovolných hasièù
Chotoviny je jedním z nejstarích sborù v okrese Tábor. Byl
zaloen v roce 1877 a o jeho
zaloení se zaslouili: Josef Turek  rolník a starosta obce; Jan
Koeluh  obchodník; Julius
Polák  nájemce dvora v Èerveném Záhoøí; Pavel Krejèí  úèetní velkostatku; Augustin Krejèí
 pokrývaè; Adolf Novotný 
hostinský; Jan Jelínek  obuvník; Eduard Zeman  sedláø;
Josef Klejna  listono; Jan Klejna  policajt; Frantiek Berka 
krejèí.
V té dobì bylo 45 pøispívajících èlenù, kteøí svými pøíspìvky pomáhali s výlohami za výstroj a výzbroj a za údrbu. V roce
1889 si sbor poøídil sací ètyøkolovou støíkaèku, kterou vlastní dodnes a díky dobré údrbì
je stále funkèní. V roce 1895
darovala sestra faráøe Smutného hasièskému sboru prapor,
který se rovnì dochoval.
S touto výzbrojí vystaèil hasièský sbor a do roku 1937, kdy
byla zakoupena nová støíkaèka
márovka. Od roku 1974 má
sbor ve své výzbroji motorovou
støíkaèku PS 12.

Pøed devadesáti lety  v roce
1927  uspoøádal sbor hasièù
první vìtí slavnost, a to u pøíleitosti 50. výroèí jeho zaloení.
Stalo se pravidlem, e pøi oslavách výroèí zaloení sboru byla
pøedvádìna nejen technika, ale
i práce sboru. Napøíklad pøi oslavách 75. výroèí, které se konaly
na nádvoøí zámku, pøedvádìlo
profesionální drustvo z Tábora záchranu osob z hoøícího zámku s pouitím výsuvného ebøíku. Velmi zdaøilé bylo také 100. vý-

roèí zaloení sboru, kdy se do soutìe pøihlásilo 36 drustev.
V roce 2006 se èlenùm sboru
podaøilo opravit starou poární
zbrojnici, kde je vytvoøeno zázemí
pro poøádání schùzí i rùzných akcí
poøádaných pro èleny sboru i jejich
rodinné pøísluníky.
Pøed pìti lety byla uspoøádána
oslava zaloení sboru, pøi ní probìhla soutì hasièských sborù 
soutìilo 25 muských drustev
a 7 drustev enských.

V letoním roce je to ji 140 let,
kdy se poprvé objevila zmínka
o Sboru dobrovolných hasièù v Chotovinách. Je nejen povinností, ale
i ctí èlenù dobrovolných hasièù nést
tafetu dál.
K dnenímu dni má Sbor dobrovolných hasièù Chotoviny 26 èlenù,
není to sice mnoho, ale své úkoly
plní a udruje dlouholetou tradici
dobrovolných hasièù v Chotovinách.

Miloslav Mike
starosta SDH Chotoviny

Foto z roku 2012
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Den dìtí ve znamení nablýskaných aut

Rychlá kola, nablýskané karosérie a velká kopa zábavy. Taková byla letoní oslava Dne dìtí. V sobotu 27. kvìtna zaplnily
prostranství pøed kulturním domem témìø
tøi stovky návtìvníkù. Na dìti èekala soutìní stanovitì, která provìøila dìtská tìla
i mozky. Dìtskou mrtnost a zdatnost provìøil slalom mezi pneumatikami, házení
míèkù na cíl a koulení pneumatik. Mozkové závity potrápila kimova hra, pikvorky
a skládání puzzle se znaky aut. Za úspìné absolvování soutìních stanovi dostaly dìti barevné lísteèky, za které si mohly
vybrat zaslouené odmìny v lísteèkovém
obchùdku. Tradicí se pomalu stává barvení trièek. Pestrou kálu vzorù od motýlkù,
srdíèek, zeber a jetìrek doplnil vzor autíèek. Stále oblíbené je støílení ze vzduchovek. To si letos vzali na starost chotovintí myslivci. Horké odpoledne zvlaila sprcha z hasièského auta, které pøivezli hasièi Obce Chotoviny. Malí i velcí, kluci i holky obdivovali nádherná tuningová auta.
Své nablýskané miláèky do Chotovin pøivezl Tábor Tuning Team a AsfaltadoTuning
Team Tábor. Jaké to je být pilotem Formule 1, si mohly dìti vyzkouet na 3D trenaéru. Podle astných dìtských tváøí
a úsmìvù se oslava dìtského svátku opìt
povedla na jednièku, co nás vechny
poøadatele velice potìilo a zahøálo u srdíèka.
Bohuel i tentokrát nám radost z dobøe
odvedené práce zkalily nemístné poznámky ohlednì výbìru vstupného a nedostateèného programu pro dìti. Díky výbìru
vstupného mùeme dìtem nakoupit lepí
ceny a pøipravit atraktivnìjí program. Pro
zajímavost - v letoním roce èinily náklady
na Den dìtí 18 tis. Kè, z èeho bylo 10 tis. Kè
za 3D trenaér, 4 tis. Kè za ceny pro dìti,
3 tis. Kè za trièka a dalí výdaje padly na
diskotéku a autorské poplatky. Oproti
tomu jsme na vstupném vybrali 4 tis. Kè.

Jistì Vás napadne, kdo zaplatí rozdíl? Spolek! Díky výtìku ze kolní slavnosti a finanènímu daru obce. Opravdu si myslíte,
e symbolických 20 Kè je moc a e pro
dìti na akci nic nebylo?
Ráda bych touto cestou poádala
vechny, kteøí mají s výbìrem vstupného
na dìtských akcích problém, aby na nae
akce nechodili a nekazili náladu a snahu
tìm, kteøí dobrovolnì ve svém volném èase
dìlají nìco pro druhé. Anebo naopak pøijïte, pøilote ruku k dílu a zjistíte, co vechno naim vaim dìtem dáváme my.

Podìkování
Spolek pøátel koly Chotoviny
velice dìkuje
â vem maminkám, tatínkùm, babièkám,
dìdeèkùm a pøátelùm za pomoc pøi organizaci Dne dìtí,
â chotovinským myslivcùm a hasièùm
Obce Chotoviny za zajitìní vybraných soutìních stanovi,
â Nikole Koblihové za zajitìní pøehlídky
tuningových aut a spolupráci na organizaci Dne dìtí,
â Muzeu Janecký za zapùjèení pouitých
pneumatik pro dìtské soutìe,
â Obci Chotoviny za technické zajitìní
akce a za poskytnutí finanèního daru na
dìtské akce
â a hlavnì tìm, kteøí pøili, pøispìli na
správnou vìc a hlavnì si uili prima odpoledne. Jana Lorencová, pøedseda spolku

Obèánci 2017
ä Hynek Fere ä Luká Jordák ä tìpán Krätzer ä David Luke ä Tereza Málková
ä Elen Merxbauerová ä Nikol Merxbauerová ä Eva Nováková ä Sofie Pánková ä Evelína Pípalová
ä Ema Spiková ä Jakub Trojan ä Vojtìch Voborský ä Oliver Èadek ä Miriam Jandová
ä tìpán Kovaøík ä Antonín Krejèí ä Veronika Lapeová ä Ema Novotná ä Izabela Stehlíková
ä Emma Radoová ä Josef erpán ä Mariana Tomáková ä tìpán Tonder ä Jan Wagner ä Andìla Zhengová
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VZKAZ OD IBENICE

V druhé poloviì devatenáctého a zaèátkem dvacátého století suovaly Táborsko lupièské
bandy, které svou bezostynou
drzostí a bezohledností vzbuzovaly v lidech dìs a hrùzu. Podobná situace sice byla i v jiných krajích Èeského království,
ale co naplat, Táborsko na tom
bylo nejhùø. Dokládá to i skuteènost, e se tímto zoufalým
stavem zabývala i nejvyí státní místa, ale  jak u to v takových pøípadech obyèejnì bývá
 bez výsledku. Táborský poslanec Lang dokonce ve Vídni interpeloval ministra zemìobrany
hrabìte Welserheima a ádal ho
o pomoc. Dostalo se mu odpovìdi, e policie nenese odpovìdnost za to, e na Táborsku
ije neuvìøitelné mnoství zlodìjù.
Loupenické bandy øádily i na
Chotovinsku i kdy jejich náèelníci zdaleka nedosahovali takové popularity jako jejich celonárodnì proslavení kolegové
 legendární Fichtelschenker,
Kováøík, Lecián, vlastním jménem Josef Christelbauer, Grassel, èi Venca z Pokratic, pravým
jménem Václav Babinský. Také
rajon jejich pùsobnosti byl podstatnì mení. Pøesto pouhé vyslovení jména nìkterého z náèelníkù bandy nahánìlo lidem strach. Zmiòme se alespoò
o nìkterých.

Neblaze proslulým náèelníkem neprotokolované spoleènosti pro okrádání lidí, jak sám
svou bandu hrdì nazval, byl
Frantiek Míka, mezi svými zvaný Tetauer. Pocházel z Jeníèkovy Lhoty, kde se ale nezdroval.
Ve svých tøiatøiceti letech byl
právì tolikrát soudnì trestán.
Nejlépe organizovanou bandu
mìl Prokop Rieger, narozený
v Týnì nad Vltavou a pøezdívaný Franta Køapík. Vyhláená byla
i banda Rudolfa Berouska, známého spíe pod pøezdívkou Slièný Ferdinand, u kterého se vyuèil i nekorunovaný král táborských zlodìjù  Antonín Titìra.
To byli ti nejznámìjí.
Jedna loupenická tlupa
mìla kdysi sídlo v Moravèi,
v hospodì U èerného konì.
Bylo to v onìch neklidných váleèných dobách, kdy nikdo nevìdìl, co ho èeká druhý den.
Hospoda snad byla pùvodnì zøízena pro horníky, kteøí pracovali v dolech v nedalekém Koínì
a známou zájezdní hospodou
pro formany se stala a pozdìji.
Pøísluníci loupenické bandy
se pøes den skrývali na pùdì,
která ve dvojitém stropu mìla
pro ten úèel zvlá upravený
prostor. Lupièi se v noci dostávali ven ze sklepa hospody, kde
byl vchod do podzemní chodby, která vedla pod zahradou
a ústila v nedalekém údolí. Od-

8

tud pak vyráeli na lup. Ale veho doèasu! Zradou byli loupeníci pochytáni a pøedáni právu.
Jednomu lupièi, který ve vìzení
èekal na oprátku, se podaøilo
poslat manelce zprávu, e krátce pøedtím, ne byl lapen, v hospodì U èerného konì zazdil holbu plnou zlaákù. Pøitom podrobnì popsal místo, kde má
manelka hledat. Poklad mìl být
zazdìn v místì, kde se stará hrueò dotýkala zdi hospody. Zda
jeho ena pøi hledání pokladu
uspìla, povìst nepraví.
Stará hospoda U èerného
konì vyhoøela a místo ní byla
postavena nová. Tu od chotovinského panství koupil jistý
mu z Votic. Po èase se mìla

stavìt nová silnice smìrem na
Tábor. Trasu pøili vymìøovat
mladí inenýøi, s nimi se enkýø zle pohádal, údajnì pro úplnou malichernost. Tak mezi
obìma stranami vzniklo nepøátelství na ivot a na smrt. Výsledkem toho bylo, e inenýøi
pøi vymìøování nové silnice
úmyslnì odklonili její trasu od
hospody, aè je tehdejí obyvatelé Moravèe upozoròovali, e
stará silnice mnohem více vyhovuje provozu, protoe v tìch
místech je mírnìjí stoupání do
vrchu. Ale znesváøení lidé jsou
jako konì, co se hryou o lab!
enkýø prý chotovinskému panství podal stínost, ale nebyl vyslyen.
Jaroslav Wimmer

Dne 17. kvìtna 2017 jsme v kulturním domì
oslavili SVÁTEK MATEK .

Vem enám poblahopøál pan starosta Zdeòek Turek a pan
místostarosta Jan Jordák. Vechny také obdrely dárek v podobì krásné kytièky.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Bohumil Kainráth, Jeníèkova Lhota
Miloslav Mike, Chotoviny
Marie Kubátová, Chotoviny
Alena Jindová, Chotoviny
6 5 let Marcela Hochová, Beranova Lhota
Frantiek Juhász, Jeníèkova Lhota
7 5 let Jaroslava Pechová, Vráná
90 let Ing. Zdenìk Tischer CSc., Chotoviny
Marie Krouková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

O program se postaraly dìti ze Z a M Chotoviny. K poslechu
nám pak zahrálo DUO LHOTÁKOVI. Pøipraveno bylo malé poZ. Sumerauerová
hotìní.

Nový obèánek
Martina
Merxbauerová
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
Tom Goldberg  Srdce v kleci. Po
pìtadvaceti letech manelství nebývá mnoho témat k diskuzím. Partneøi se znají do posledního záhybu
due, ijí své nalinkované ivoty, naplòují zaité stereotypy. Moná jim
to tak vyhovuje, moná ne. Nìkdy
ovem staèí náhodné setkání, neoèekávané pozvání èi neastná náhoda, aby se vìci zaèaly ubírat úplnì jiným smìrem. Nìkde to zaène
jiskøit, a mrazí, jinde skøípat, a
nestaèí ani zatnout zuby. Osudy nìkolika lidí, ijících vedle sebe na
malém poklidném mìstì, se propletou tak, e na konci u nic není takové, jako døív...
Catharine Mac Kenzie  Manel na
objednávku. Je tu nová Bridget Jonesová a jmenuje se Anna! Anna
Blytheová si na svùj ivot nemùe
stìovat. Má skvìlou práci v redakci
èasopisu, úasnou nejlepí kamarádku a právì se jí podaøilo sehnat
nakladatele pro svoji kniní prvotinu. Potí je v tom, e si neustále
vybírá nevhodné mue. Brzy poté,
co se jí zhroutí dalí vztah, najde
Anna vizitku spoleènosti, je má stejné jméno jako ona a kterou povauje za seznamku. Ze zvìdavosti a pro
tu shodu jmen si ji ponechá. A kdy
jí pak nejlepí kamarádka...
Corban Addison  Beznadìjný pøípad? Silný pøíbìh o lásce, loajalitì,
rodinì a spravedlnosti Jedné tmavé
noci je v zambijské Lusace brutálnì

znásilnìna nedospìlá dívka. V oku je dopravena do nemocnice a není schopna promluvit. Její
totonost je tajemstvím... Na pomoc
pøi pátrání je povolána Zoe Flemingová, mladá americká právnièka, idealistka, která prací u neziskové organizace neohroenì bojuje proti
sexuálnímu násilí páchanému na
zambijských dìtech.
Brett Hoffmann  Nebezpeèný kontrakt. Zapomenutá sloka. ena na
útìku. Tajemství, která mohou zmaøit dùleitý obchod. Stella Sartori,
konzultantka z Wall Street, je ve svém
oboru velmi dobrá. Tak dobrá, e
pøi rutinním posouzení jedné obchodní spoleènosti nemùe pøehlédnout náhodnou poznámku, která ji
dovede ke starému kontraktu ve firemním archivu. Za nìkolik hodin
se v ohroení ivota ocitá na útìku,
pøièem záhadnou sloku i s jejím
zaifrovaným obsahem má stále
u sebe. Její krajan z Austrálie, Jack
Rogers, je vyslán ke klientovi, aby
minimalizoval kody, ale kdy najde
Stelliny poznámky, zjistí, e narazila na nièivé tajemství. Pochopí, e je
ivotnì dùleité, aby ji nael døív nì
kdokoli jiný. Jack i Stella vytrvale
prchají po celých Spojených státech
a postupnì rozplétají okující pravdu o ètyøicet let starém pøípadu korupce a vrad, který vrcholí obrovským tajemstvím.

Václav Duek  Flákaèi. Syrový a velice expresivní obraz
ivota v severní èásti nìkdejích Sudet v 60. letech. Flákaèi
výraznì naruují obligatorní pøedstavu o zlatých edesátých, která
mìla jinou podobu ve velkých mìstech a jinou právì v této èásti naí
zemì, odkud bylo po válce odsunuto pùvodní nìmecké obyvatelstvo
a která zaila nìkolik vln nájezdù
dobrodruhù a zlatokopù. Teprve po
jejich pùsobení zaèala ona promìna
téhle severní kóty. Bez ohledu na lidi
a pøírodu se zde zaèalo s mohutnou
tìbou v povrchových i hlubinných
dolech, uhlí padaly za obì vesnice
i celá mìsta, rozpoutala se urputná
výstavba betonárek a elektráren, spaloven, parovodù, chemického prùmyslu, severní kraje polykaly stovky
a tisíce nových obyvatel  ber kde
ber, brigádníci se èasto rekrutovali
z øad bývalých trestancù, ivotních
ztroskotancù a dobrodruhù nejtìího kalibru.
Dora Èechová  Padaná letní jablka. Kniha povídek, kde hybatelkami
muských osudù jsou eny. Dora Èechova nachází krásu ve vedních detailech vztahù a odhaluje hloubku
okamikù, které èasto bez povimnutí míjíme. V tematicky rùznorodých pøíbìzích si pokládá otázky,
proè nìkdo dokáe na lásku èekat
celý ivot, proè jsou chvíle, kdy se
cítíme astní, tak køehké a proè milujeme ty, kteøí nás odmítají. Hrdinové povídek vìøí a ubezpeèují se,
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e láska nakonec kadému nechává
nadìji.
Barbara Constantine  Èlovíèek
Tom. Tomovi je jedenáct, bydlí v karavanu a je vìtinu èasu sám. Jeho
matka Joss je velmi mladá, chce se
bavit a èasto odjídí s momentálním pøítelem na cesty. Tom se tedy
musí o sebe postarat. Jídlo shání
v okolních zahradách a dává pozor,
aby ho pøi jeho sklizni nechytili.
A pøitom sní. Sní o rodinì, o tátovi,
o tìstí... Jednoho dne se zatoulá
kousek dál a vleze do zahrady tøiadevadesátileté Madeleine. Ta upadla
a nemùe se zvednout, a kdyby se
neobjevil Tom, urèitì by tam umøela. Tom jí pomùe vstát a dovede ji
domù. Vùbec netuí, e tím spustil
sled událostí, které mu nakonec splní jeho sen a pøinesou radost a tìstí i Joss a Madeleine.
Z. Sumerauerová

Mladí roèníky se na nabitém turnaji neztratily!

Na zaèátku kvìtna se mladé
nadìje chotovinského fotbalu,
roèníky 2007 a mladí, zúèastnily E.on Junior Cupu v Humpolci. Turnaj byl nabitý velmi
dobrými týmy z celé republiky,
mezi nejznámìjí patøil napøíklad tým AC Sparty Prahy - dívek, který ovládl nakonec i celý
turnaj po výhøe nad Velkým
Meziøíèím.
Ani Chotoviny se na turnaji
vak neztratily. A co víc, mezi
silnou konkurencí dokázali svìøenci Miloe Filipa uhrát skvìlý
výsledek. V základní skupinì se
setkali postupnì s týmy Kardaovy Øeèice, kterou Chotovintí dokázali porazit 1:0, poté následoval tìký oøíek v podání
týmu Rajhradu, kterému Chotoviny podlehly 1:3, následnì také
podlehly týmùm idenic a Bys-

tøice nad Perntejnem, kdy
v závìru si chotovinské mladé
nadìje zlepily náladu v zápase
s Novou Bystøicí, kterou dokázaly porazit.

Tabulka skupiny D:
1. RAFK Rajhrad
17:1 1 5
2. Bystøice n./ Pernt. 14:2 1 2
3. ÈAFTS idenice
9:3 7
4. Chotoviny
4:7 6
5. Kardaova Øeèice 6:9 4
6. Nová Bystøice
0:26 0
Díky tìmto výsledkùm ze základní skupiny se Chotoviny
posunuly do nadstavbové èásti, pro kterou byly takté rozlosovány skupiny. A právì zde se
Chotovinám velmi daøilo! Telè,
Rantíøov a Nedvìdice, vechny
tyto tøi týmy dokázaly Chotoviny hravì porazit, èím ovládly
nadstavbovou skupinu H.

Tabulka skupiny H:
1. Chotoviny
8:1 1 5
2. Rantíøov
6:2 6
3. Kardaova Øeèice 4:2 6
4. Nedvìdice
3:3 6
5. SK Telè
2:3 6
6. Nová Bystøice
0:12 0

Díky tìmto výsledkùm se roèník 2007 a mladí dostal do hry
o 13. místo, kde narazil na Humpolec. Ze souboje nakonec po
tuhém boji odeel vítìznì Humpolec, kdy dokázal Chotoviny
porazit tìsnì 4:3.
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Áèko vyhrálo okresní pohár, k titulu pøeboru mu zbývá
poslední krok
Chotovinským muùm jetì
zbývají poslední dva zápasy do
konce celé soutìe, ale u teï
na nì mùe být celá obec hrdá.
Ve vitrínì toti figuruje trofej pro
vítìze poháru okresního fotbalového svazu, kterou tým vyválèil ve Vlastiboøi, navíc k tomu,
aby získal pomyslný double,
mu chybí pouze krok. A to za
podmínky, e si z pøedposledního zápasu ve Veselí pøivezou
alespoò bod a v závìreèném
kole v Choustníku neprohrají
více ne o tøi góly.
A pøitom nebylo v kabinì chotovinských muù po posledních
zápasech, o kterých jsme informovali, vùbec veselo. Domácí
prohra 0:3 s Tuèapy, remíza 2:2
v derby s Borotínem. Nebýt
tìchto smolných zápasù, mohlo se u v klubovnì na høiti slavit. Chotoviny toti hodily dva
neuspokojivé výsledky za hlavu a kolos se opìt rozjel do starých otáèek.
Do Chotovin nejdøíve zavítal
nepøíjemný soupeø z Koic. Hráèi
soupeøe známí tvrdou hrou, kteøí rozhodnì nikomu nic nedají
zadarmo. Jene domácí se nièeho nezalekli a ve velké pohodì potìili své fanouky výhrou
4:0. O dva góly se postaral
s neskuteènou formou hrající
Pavlíèek, jeden pøidal Bondarev
a ètvrtý gól týmu a vùbec první
v muské kategorii si pøipsal
Dvoøák.
Dalí, tentokrát venkovní zápas, èekal na Chotovinské v Sezimovì Ústí, na høiti Sokolu.

Prùbìh nevypadal vùbec dobøe, hrálo se nahoru dolù, Chotoviny zahazovaly jednu anci
za druhou a v poloèase se lo
do kabin za nerozhodného stavu. Jene proti remíze se postavil Pavlíèek, který svou druhou
trefou v zápase strhl vedení na
stranu Chotovin. koda jen, e
regulérní hattrick mu kvùli údajnému faulu nedopøál rozhodèí.
Áèko si tak vezlo ze Sokolu výhru 2:1.
Volné kolo, které chotovintí mui mìli kvùli odhláení
týmu Sobìslav B, se hodilo náramnì. Tým rozjetý na høiti
i mimo nìj, si smlsnul na Vlastiboøi. Tam se hrál dalí zápas,
který byl zároveò finálovým
støetnutím Poháru OFS. A pøitom
to na pohodový zápas ze zaèátku vùbec nevypadalo. Chotoviny se trefily a v poslední minutì prvního poloèasu a hned na
zaèátku toho druhého se podaøilo soupeøi z pøímého kopu

Pohár Èeské poty OFS Tábor

Zlatý hattrick, tím se mohla z posledních tøí
roèníkù okresního poháru pynit Vlastiboø. Minulý rok byl jejich triumf o to cennìjí, e se
z nìj radovali na høiti ambiciózního krále okresního pøeboru v Lomu, který nakonec postoupil
do krajské I.B tøídy. Stejný soupeø ostatnì pøihlíel vlastiboøským oslavám v roèníku 2014/15.
Letos se Vlastiboøi vak postavily do cesty
stejnì ambiciózní Chotoviny, které v semifinále,
je bylo pøedpremiérou jarních bojù v okresních
soutìích, porazily jednoznaènì Vìtrovy 3:0. Zato
Vlastiboø si semifinále zopakovala reprízou finálového duelu z roku 2014. Tehdy Vlastiboø
zvítìzila nad Pojbuky pøesvìdèivì 4:0. Ani letos se zázrak nekonal
a Vlastiboø snadno výsledkem 3:0 postoupila do finále. Prùbìh finále
si mùete pøeèíst v èlánku na této stranì.
Posledních 5 roèníkù okresního poháru: 2012/13  Tuèapy l
l 2013/14; 2014/15; 2015/16  Vlastiboø l 2016/17  Chotoviny

srovnat. V pravou chvíli ale Chotoviny zatlaèily a nakonec z toho
byla parádní show. Druhý gól
pøidal Pavlíèek, dvakrát se trefil
i nejlepí støelec soutìe Bondarev a jeden záøez má i Tomá
Vrhel. Chotoviny tak získaly
3 body a také cenný pohár, který tým následnì poøádnì oslavil. Vlastiboø  Chotoviny 1:5.
Proto, aby oslavil i ten druhý, dùleitìjí, postupový, potøeboval tým porazit v posledním domácím zápase Meteor
Tábor B. Hrálo se u netypicky
ráno, hlavnì kvùli teplému poèasí, ale nikomu to nevadilo.
V poklidném tempu si Chotoviny dokráèely k vítìzství a titulu
se pøiblíili na hodnì malou
vzdálenost. O ètyøgólovou nadílku se postaral pohotovou do-

rákou vehla, který jistí støed
pole, dalí góly pøidali Bondarev, Jordák a Jaroslav Vrhel.
Titul máme na dosah, vìøím,
e u poslední zápasy zvládneme. Jsme opìt rozjetí, je to vidìt na trénincích i zápasech, ale
i mimo fotbalové dìní. Tým lape a pøítí týden snad získáme
body ve Veselí a do Choustníku
pojedeme u jenom na výlet,
vìøí chotovinský lodivod Duan
Mendel.
Tak pøejme áèku, a jejich
povedená sezona doputuje do
zdárného konce. Pøítí týden ve
Veselí a dalí, poslední zápas
v Choustníku. Tam je pro fanouky pøipravený autobus a po
návratu doufejme mistrovská
dokopná pro vechny na høiti!

A K T U Á L N Í TA B U L K Y
Okresní pøebor muù
1. Chotoviny
62:13
2. Choustník
53:31
3. Vìtrovy
49:32
4. SK Tuèapy
44:37
5. Vlastiboø
41:32
6. Bechynì
41:31
7. Meteor Tábor 28:29
8. Koice
31:54
9. Sokol S. Ústí 35:63
10. Veselí n./Lu. B 32:41
11. Borotín
25:75

43
38
32
30
28
25
22
19
17
16
5

ÈEZ  I.A dorostu sk. D
1. Meteor Tábor 64:19
2. Sokol Sez. Ústí 62:33
3. Chýnov
59:36
4. Chotoviny
57:35
5. Ml. Voice
43:35
6. Daèice/Hobzí 35:43
7. Vìtrovy
34:51
8. Nová Bystøice 33:51
9. Kunak/Studená 30:74
10. Sobìslav
31:71

40
38
35
35
26
19
19
15
15
13

Rozlosování  èerven 2017
Okresní pøebor muù

21. kolo 10. 6. SO Veselí nad Lunicí B  Chotoviny
15. kolo 16. 6. PÁ Choustník  Chotoviny
I. A tøída dorostu sk. D
17. kolo 11. 6. NE Chotoviny  Sobìslav
Okresní pøebor ákù
21. kolo 10. 6. SO Sokol Sez. Ústí  Chotoviny

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

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

