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ZDARMA

Lesní gulá se stal
jasným favoritem
Ètvrtý roèník Guláování pøilákal do kulturního domu pøes
stovku milovníkù dobrého jídla. Na ochutnávku bylo pøipraveno osm guláù. Vedle klasického hovìzího guláe jsme si
letos pochutnávali na zabijaèkovém, klobásovém, segedínském nebo gulái z divoèáka.
Vechny guláe si naly své pøíznivce, take se po nich brzy zapráilo. Po vydatné ochutnávce

pøilo na øadu hodnocení. Do
losovacího hrnce bylo vloeno
85 hlasovacích lístkù a rozdìleno bylo 481 hlasù. Vítìzem se
stal Lesní gulá, který uvaøili
chotovintí myslivci Rostislav
Passler a Jaroslav Petránìk.
Obdreli 104 hlasy a odnesli si

I po ètvrtém roèníku platí, e zatím ádný vítìz neobhájil v následujícím roèníku. A proto se
necháme pøekvapit, zda hozenou rukavici nai myslivci zvednou a své potenciální soky porazí. Tìíme se na setkání v dubnu 2019.
Jana Lorencová
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hrnec, vaøeèku a dárkové balení
plzeòského piva. Druhé místo
s 85 body obsadil gulá Sama
doma z Vráné od Martina Kodyma. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesla loòská vítìzka
Petra Suchopárková. Její gulá
Ïáblík získal 69 bodù. K dobré
náladì i k tanci nám zahrálo
osvìdèené Duo Kabe Family
z Boøetína. Dìkujeme vem stálým pøíznivcùm za jejich úèast.
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HLINÍK (2. èást)  Jak poznám hliník, který lze dále zpracovat?
Èím je hliníková fólie tenèí, tím
vìtí patálie s ní je. A patálie je
i s hliníkem v kombinaci s jinými materiály. Èistì hliníkové
produkty, jako je tøeba nádobí
nebo komponenty nábytku, lze
vyhodit do sbìrných kontejnerù nebo odvézt do sbìrného
dvora. Vyuijí se pøi dalí výrobì nového hliníku. Jinak øeèeno, budou zrecyklovány.

Zcela jiná situace vak nastává
s tenkými fóliemi. Ty v peci prostì shoøí. A jsou to právì tyto
tenkostìnné materiály pouívané v obalovém prùmyslu, které
nám dìlají tìkou hlavu. A oprávnìnì. Sbìr tenkostìnných hliníkových obalù de-facto neexistuje. A pokud existuje, není to
formou kolektivních systémù.
Dokonce ani obalová spoleè-

nost Eko-kom nevìnuje hliníku
pozornost, aèkoli je v obalech
hojnì zastoupen. V problematice obalového hliníku je více
otázek ne odpovìdí. Nicménì
i tenkostìnný hliník lze zpracovávat. Ne k výrobì hliníku nového, ale je moné ho zpracovat na èinidla pro oceláøskou
výrobu jako deoxidaèní èinidlo
pøi zpevòování, které na sebe

naváe kyslík a pak pøejde do
tzv. strusky.

Systematický sbìr
tenkostìnného hliníku
v ÈR neexistuje
Ovem obalový prùmysl pouívá èasto hliníkové obaly v kombinaci s jinými materiály. Dìje
se tak buï z nutnosti ochrany
potravin, nebo z dùvodù lhostejnosti, popøípadì jde o neochotu zmìnit zabìhnuté postupy. Nejèastìjí neastná kombinace je hliník a elezo (napø.
sprejové nádobky). Ty obsahují
èasto malé mnoství hliníku.
Velmi matoucí je i obal, který se
tváøí jako hliník, ale ve skuteènosti jde o jeho imitaci  o plast
(napø. nìkterá víèka od jogurtu). Víèka od zavaøovacích sklenic jsou velmi èasto potaena
ochrannou vrstvou z gumy. To
je dìlá nezpracovatelnými. Mimo to jsou èasto hliníkové fólie
spojeny s dalím materiálem.
Pøi pátrání jde-li nebo nejde
o hliník, pak si staèí zapamatovat:
s hliník nereaguje na magnet
- naopak, co na magnet zareaguje patøí do starého eleza
s maèká se (zatímco jeho plastová nebo papírová imitace se
vrátí zpìt do pùvodního tvaru)
s lze ho snadno trhat
Dalí pøekákou zpracování hliníku je jeho zneèitìní obsahem. Zbytky nápojù, tukù, apod.
Tu a tam se setkáte s radou, e
tyto obaly je vhodné pøed odevzdáním do kontejneru vymýt,
aby se dostaly ke zpracování
èisté. To je zbyteèné. Zbytky
obsahu se dostávají do kanalizace, kde páchají dalí neplechu. Ostatnì proè èistit nìco
pøed tavením.
H. Heømánková

UPOZORNÌNÍ
Po dobu konání
Prodejní výstavy kvìtin
v Chotovinách bude uzavøen
prùchod (chodník) vedoucí
od sportovní haly
okolo mateøské koly
a základní koly
na ulici Osvobození.
Chodník bude uzavøen
od ètvrtka 10. 5.
pøiblinì od 18 hodin
do nedìle 13. 5. 2018
asi do 15 hodin.
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❖ V bøeznu byly v Chotovinách pokáceny stromy, které
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❖ V dubnu byla vylepena  rozíøena, obnovena nìkterá

stanovitì tøídìného odpadu. ádáme obèany, aby odkládali tøídìný odpad do kontejnerù. Odloení odpadu mimo
kontejner je v rozporu s obecní vyhlákou = pøestupek.

vyhodnotil odborník na tuto problematiku ing. Fuka jako
stromy nebezpeèné nebo neperspektivní. Výsadba nových stromù se mìla uskuteènit v mìsíci dubnu. Výsadba se o nìco opozdí. Bude provedena zaèátkem kvìtna.
❖ Pøípravné práce na opravu místních komunikací v Beranovì Lhotì a Jeníèkovì Lhotì byly provedeny. O pokládce ivièných povrchù budeme dotèené obèany informovat prostøednictvím SMS zpráv.
❖ Rada obce schválila nákup nového konvektomatu do
kolní kuchynì. Výbìrovým øízením na dodavatele se
podaøilo sníit cenu oproti pùvodnímu pøedpokladu témìø o 180 000 korun. Konvektomat dodá spoleènost RO
Gastroservis - CB, s.r.o. za 423 500,- Kè vèetnì DPH. Uetøené peníze pouijeme pro nákup dvou nových sporákù.
❖ Stavební úpravy hasièské zbrojnice v Brouèkovì Lhotì
provede firma Radek Bouka, která nabídla nejnií cenu
za provedení tìchto prací ve výi 559 496,- Kè vèetnì DPH.
❖ Rada obce schválila výzvu k podání cenové nabídky na
akci Sportovnì relaxaèní areál Chotoviny  zpracování
projektové dokumentace.
❖ Rada obce vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu ❖ OPRAVA: V dubnových Listech Chotovinska jsem patÈeské poty, aby na potì v Chotovinách byla sníena nì uvedl cenu za opravu hasièské zbrojnice v Sedleèku.
provozní doba pro veøejnost ze 40 hodin na 32,5 hodin Správný údaj je 599 357,- Kè vèetnì DPH. Omlouvám se.
týdnì.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

Pozemkové úpravy Liderovice

Státní pozemkový úøad, Poboèka Tábor, zahájil v katastrálním území Liderovice komplexní
pozemkové úpravy.
Úèelem pozemkových úprav je uspoøádání
vlastnických práv k pozemkùm a s nimi souvisejících vìcných bøemen, pozemky se jimi prostorovì a funkènì uspoøádávají, dochází ke scelování pozemkù jednoho vlastníka, pøíp. dìlení
a k vytvoøení pozemkù vhodných tvarù, zabezpeèuje se pøístupnost a vyuití pozemkù a vyrovnání jejich hranic. Souèasnì se jimi vytváøejí podmínky k racionálnímu hospodaøení, k ochranì
a zúrodnìní pùdního fondu, zvelebení krajiny
a zvýení její ekologické stability. Cílem komplexních pozemkových úprav je racionálnì vyuívaná, ekologicky stabilizovaná krajina, obnova katastrálního operátu na podkladì výsledkù pozemkových úprav vytvoøením digitální katastrální
mapy a nových listù vlastnictví.
Pozemková úprava bude rozdìlena do dvou
èástí, a to geodetickou a projektovou. V rámci
geodetické èásti, která ji v souèasné dobì probíhá, zajistí pozemkový úøad odborné zamìøení
souèasného stavu celého katastrálního území
a prvkù potøebných pro návrh pozemkové úpravy (napø. melioraèní stoky, drenání achty, meze,
sjezdy, propustky, inenýrské sítì apod.), dále
bude zamìøena hranice vnitøního obvodu pozemkové úpravy (tzn. vìtinou zastavìná èást obce)
a hranice vnìjího obvodu (tzn. extravilán - tvoøí
jej hranice katastrálního území Liderovice). Souèástí geodetické èásti bude také urèení a vytyèení
hranic lesních pozemkù.
Po skonèení vech tìchto prací budou výsledky
geodetické èásti pøedány projektantovi jako podklad pro zpracování návrhu KoPÚ. Projektant vypracuje soupis nárokù vlastníkù pozemkù, sloený z jednotlivých nárokových listù. Kadý nárokový list se vztahuje ke vem pozemkùm vedeným na jednom listu vlastnictví (LV). U pozemkù
vstupujících do KoPÚ je uvedena jejich prùmìrná vzdálenost od urèeného centra a ocenìní pozemkù dle platného cenového pøedpisu, vèetnì
výmìry.

Následuje plán spoleèných zaøízení, který øeí prostorové umístìní staveb a jiných opatøení potøebných ke
zpøístupnìní pozemkù,
k ochranì a zúrodnìní pùdního fondu apod. Jedná se
pøevánì o navrení parcel
pro výstavbu a rekonstrukci polních a lesních cest,
propustkù, protierozní opatøení (napø. meze), vodohospodáøská (napø. rybníky, odvodòovací pøíkopy) a ekologická opatøení. K plánu spoleèných
zaøízení pozemkový úøad zabezpeèí vyjádøení pøísluných orgánù státní správy, sboru zástupcù
a zastupitelstva obce.
Po schválení plánu spoleèných zaøízení dojde
k tvorbì vlastního návrhu nového uspoøádání
pozemkù. Návrh nové parcelace vypracované projektantem KoPÚ bude s jednotlivými vlastníky
projednáván. Pro schválení návrhu pozemkové
úpravy je dle zákona nutný souhlas vlastníkù alespoò 60 % výmìry pozemkù.
Po odsouhlasení návrhu vlastníky pozemkù
vydá pozemkový úøad Rozhodnutí o schválení
návrhu KoPÚ. Proti tomuto rozhodnutí mají vlastníci monost se odvolat. Následuje vyhotovení
digitální katastrální mapy. Schválený návrh je závazným podkladem pro Rozhodnutí pozemkového úøadu o výmìnì nebo pøechodu vlastnických
práv, popø. o zøízení nebo zruení vìcného bøemene k dotèeným pozemkùm a pro zpracování
obnoveného souboru geodetických informací.
Proti tomuto rozhodnutí vydanému na základì
schváleného návrhu se nelze odvolat. Je to rozhodnutí technické, na jeho základì dojde k zápisu schváleného návrhu do katastru nemovitostí.
Po schválení návrhu KoPÚ a po vydání pøísluných rozhodnutí bude následovat vytyèení novì
navrených pozemkù. Následuje realizace spoleèných zaøízení v závislosti na pøidìlených finanèních prostøedcích.
V. Pohan

Pitná voda  informace

Váení spoluobèané,
v poslední dobì docházelo na nìkterých místech
v Chotovinách a Èerveném Záhoøí k zakalování
pitné vody. Zejména obèané v ulici Pod Chmelnicí byli tímto stavem nejvíce postieni a vyjádøili
to otevøeným dopisem.
Hledali jsme dùvody tohoto opakujícího se stavu.
Odebrali jsme vzorky pitné vody po jejím upravení, ve vodojemu a v nejbliím místì spotøeby.
Obsah eleza v odebraných vzorcích se pohyboval hluboko pod normou. Úpravna vody je tedy
dobøe nastavena.
Bylo jasné, e problém bude ve vodovodní síti.
Nabyli jsme podezøení, e k zakalování dochází
vlivem prudkého napoutìní vody do èistících
vozù ve støedisku údrby dálnice pod nádraím.
Po dohodì s panem øeditelem se cisterny v dálnièním støedisku pøestaly napoutìt a voda po
nìkolika dnech byla opìt bez zakalení. Zdá se, e
tento problém je vyøeen.
Dìkuji obèanùm za spolupráci.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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Velikonoèní pondìlí
v øímskokatolickém kostele

I letos probìhla o velikonoèním pondìlí tradièní dìtská
bohosluba. Její souèástí bylo divadelní zpracovaní Kristova velikonoèního pøíbìhu.
Po mi sv. ve veselé atmosféøe probíhalo koledování a obøad ehnání koní. Letos jistì budou vichni od nejmladích dìvèat
po babièky celý rok zdrávy.

Poznali ho pøi lámání chleba (Cesta do Emauz - Luk 24)

Kadoroènì ehná místní faráø otec Koranda koním,
aby se koním i jejich majitelùm vyhnuly vechny neduhy.

Váení spoluobèané, oznamujeme vám, e

VEØEJNÁ SBÍRKA

NA ZVON DO CHOTOVINSKÉHO KOSTELA

Velká radost z projíïky kolem kostela.

ZOD Moraveè prodává
konzumní brambory
odrùdy Adéla
za cenu 6, Kè/kg.
Odpadové brambory
za 1, Kè/kg
Informace na tel:
737 736 091.

pøesáhla èástku 200 000,- Kè
Sbírka dále pokraèuje výbìrem do pokladnièek, prodejem
pohlednic a dary pøímo na úèet 2501013888/2010.
Do 25. kvìtna je jetì monost ji jen pro dva dárce zajistit
své jméno na zvonu èástkou 7777, - Kè a více.
Nyní lze opìt v národní soutìi veøejných sbírek
získat dalí èástku, prosíme

PODPOØTE SBÍRKU SVÝMI HLASY

â na stránkách http://www.mamevybrano.cz
H l a s u j t e nyní, ale n e j p o z d ì j i d o 2 0. k v ì t n a
pro veøejnou sbírku è. 023
S díky rada starích CÈSH v Chotovinách
Zároveò oznamujeme, e rozeznìní zvonu pøipravujeme
na 9. záøí 2018. Pøesnìjí informace budou na plakátech
a v prázdninovém èísle Listù Chotovinska.
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PSÍ ZUB

Dám vám hádanku. Co to je:
mezi lidmi se nic jiného neujme
tak rychle a snadno, nerozroste
se do tak obrovitých rozmìrù
a nic jiného není tak nepolapitelné. Uhodli jste, je to pomluva. Je stará jako lidstvo samo
a bude ho vìrnì doprovázet a
do konce svìta. Proti dobøe cílené pomluvì je bezbranný pán
i kmán a nikdo nespoèítá, kolik
u zapøíèinila lidských tragédií.
Ti, kdo nás dávno pøedeli, øíkali o notorických pomlouvaèích, e mají v hubì psí zub.
Dnení pøíbìh, který se stal
zhruba pøed sto dvaceti lety,
není soudnièkou v pravém slova smyslu, protoe nikdy nebyl
soudnì projednáván a skuteèní viníci nestanuli pøed soudem.
Pøesto se domnívám, e není na
kodu zmínit se o nìm i po mnoha letech, protoe je typickou
ukázkou, jak pomluvy a lidská
zloba dovedou znièit nejen lidské tìstí, ale i ivoty.
Není podstatné, jakého druhu byly zlé pomluvy, které rodinì Frantika Chadimy otravovaly ivot. Chadima byl uèitel, nìkolik let pùsobil jako správce
venkovské koly a mìl povìst
uválivého èlovìka, který se - jak
se lidovì øíká - pro dobré koryto
neene s obecným stádem. Poctivì pracoval, il èestnì, ale mìl
jednu vadu: pravdu kadému
øekl pøímo - do oèí. Proto nemìl
lehký ivot. Kdy nìkteøí lidé zjis-
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tili, e na nìm nenajdou nic, èím
by ho mohli popinit, uchýlili se
k nejsnadnìjímu - k pomluvám.
Chadima byl rozumný a ivota znalý èlovìk a tak se pomluvám dlouho jen usmíval, ale jak
se øíká stokrát nic umoøí i osla.
Pøiel èas, kdy se livým obvinìním zaèal bránit, snail se
dokazovat livost dobøe cílených pomluv, ale marnì, neoèistil se. Kdy to dolo tak daleko, e nezavinìné ivotní bøímì
u nemohl unést, dobrovolnì
odeel ze ivota a zanechal po
sobì mladou enu a dvì malé
dìti. Stalo se to 2. kvìtna 1898.
Chadimovì manelce Cecilii
se zhroutil svìt. Nezbývalo jí ne
uvolnit kolní byt a se dvìma
dìtmi odejít ze vsi, kde s milovaným manelem díky zlým
pomluvám proila tolik hoøkých
chvil. Byla jí pøiznána skromná
penze a s dìtmi se uchýlila do
Sobìslavi, ke své staré matce.
Zde pak spoleènì ily, skromnì
a tie.
Tak ubìhly letní mìsíce a pøiblíil se den 2. záøí 1898 - ètyøi
mìsíce od tragického odchodu
manela a otce. Cecilie Chadimová ten den po obìdì øekla
dìtem, aby se pøipravily, e pojedou navtívit otcùv hrob v Nové Vsi u Mladé Voice. Tøináctiletá dcerka to odmítla. Onu událost si nechtìla pøipomínat a tak
jitøit jetì nezhojenou bolest.
Poslechla a na domluvu své
babièky a s matkou a mladím
bratrem se vydali na cestu. Do
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Milièína dojeli vlakem a odtud
se vydali pìky na høbitov v Nové Vsi.
Z Milièína to je kus cesty, a tak
se zastavili v petrovické hospodì. Matka objednala dìtem nìjaké jídlo, sama nejedla a k pøekvapení dìtí zaèala psát jakýsi
dopis. Chlapce zajímalo, komu
matka píe, ale ta ho odbyla vysvìtlením, e píe pøíbuzným,
aby jí poslali máslo. Kdy dìti
dojedly, znovu se s matkou vydaly na cestu.
Do Nové Vsi u Mladé Voice
dorazili asi po sedmé hodinì veèerní. Chadimová poruèila dìtem, aby na ní poèkaly na návsi
a sama odela na høbitov. Pøekvapené dìti nechápaly, proè
nemohou jít k otcovu hrobu,
kdy u váily tak dlouhou cestu, ale matku poslechly. Kdy se
matka po chvíli vrátila, spoleènì odeli do koly, kde paní
Trnkovou, manelku místního
uèitele, poádali o nocleh. Ta je
ochotnì pøijala a ubytovala je
v pokoji, kde døíve bydleli. Obì
eny krátce pohovoøily, a protoe Trnková vidìla, e dìti ji usínají únavou, brzy se rozlouèila.
Paní Trnkovou druhý den po
páté hodinì ranní probudily silné rány na dveøe. Zavolala sluku, aby la otevøít a vzápìtí se
ozval výkøik, pøi jakém tuhne
krev v ilách. Trnková vyskoèila
z postele, bìela ke dveøím a
zdìsila se! Na prahu stála dcerka paní Chadimové, ale v jakém
stavu! Dítì bylo zsinalé hrùzou,
atièky mìlo od krve a celé se
tøáslo. eny se od holèièky s ob-

tíemi dovìdìly, e ona i její bratøíèek se probudili podøezaní a e
jejich maminka visí v pokoji na
dveøním trámu.
eny na nic neèekaly, spìchaly do pokoje, kde se jim naskytl hrozný pohled. Chadimová visela bez ivota mezi dveømi
a její synek leel v postýlce zborcené krví. Na stole stály dvì lahve od vína a dopis pro starostu
obce. Dìvèátko teprve pozdìji
vypovìdìlo, co se v onen hrùzný veèer dìlo. Matka obì dìti
nutila, aby pily víno, osahávala
pokoj a jeho zaøízení a zøejmì si
pøipomínala chvíle se svým neastným manelem. Potom
dala dìti spát. estiletý hoík se
asi ve tøi ráno probudil a volal,
e ho nìkdo podøezal. Dìvèe se
probudilo, vstalo, a tak zjistilo,
e i ono má ránu na krku. Teprve potom uvidìlo svou mrtvou
matku. Dcerka se bratøíèkovi
snaila pomoci, omývala ho
a dala mu pít. A kdy se trochu
uklidnil, bìela pro pomoc. Pøivolaný lékaø zjistil, e obì dìti
byly podøezány bøitvou a nechal
je okamitì pøevézt do táborské
nemocnice. Chadimové u pomoci nemohl.
Ta v nalezeném dopise svùj
hrùzný èin omlouvala zoufalstvím nad zlolajnými pomluvami, které zapøíèinily smrt jejího
manela. V obálce bylo uloeno
tøicet zlatých na úhradu nákladù za pohøeb. Dopis konèil posledním pøáním Cecilie Chadimové, aby byla pohøbena vedle
svého mue.
Jaroslav Wimmer

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Stanislav Novotný, Èervené Záhoøí
Josef Podzimek, Chotoviny
Renata Doudová, Chotoviny
65 let Zdenìk Krejsa, Èervené Záhoøí
Anna Merxbauerová, Chotoviny
Jan Lang, Chotoviny
Romana Vyvadilová, Èervené Záhoøí
Ing. Miroslava Bauerová, Èervené Záhoøí
Marie Patoèková, Chotoviny
70 let Zdeòka Zemanová, Èervené Záhoøí
Vìra Karasová, Èervené Záhoøí
75 let Karel Zeman, Èervené Záhoøí
Olga ourková, Chotoviny
80 let Bohumír Èechtický, Chotoviny
Ladislav Babùrek, Sedleèko
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Frantiek
Babor

Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
Jiøí Bouda  POUTNICKÝ DENÍK.
Kniha akademického malíøe Jiøího
Boudy (syn Cyrila Boudy) shrnuje
záitky z jeho velkých cest na kole
po Evropì, které absolvoval v posledních deseti letech. První vedla
do Santiaga de Compostela, druhá
odtamtud zpìt a tøetí smìroval do
Paøíe. Jiøí Bouda si na cestách ve
nejen zapisoval, ale samozøejmì také
kreslil, nebo kresba je Boudovým
základním vyjadøovacím prostøedkem. Vnímal krásu krajiny, objevoval nová mìsta, potkával zajímavé
lidi. Nádherných obrázkù je v knize
témìø 160. Jeho kresby vìrnì zachycují pøírodu i skvosty architektury a jsou dokumentem o dobì, o lidech, mìstech, o stavbách. Jiøí Bouda je dokumentarista virtuózní a pøesný, má jistou ruku a èisté srdce.
Publikace je urèena nejen pro cyklisty, ale pro vechny cestovatele.
V této výpravné podobì mùe být
i vhodným dárkem pro milovníky výtvarného umìní. Kniha vychází k
80. narozeninám autora, které oslaví zaèátkem kvìtna.
Kate Morton  ZTRACENÝ SLIB. Je
èerven 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových, se pøipravuje na tradièní oslavu letního slunovratu. estnáctiletá Alice Edevanová
je jako na trní: nejene vymyslela dokonalou zápletku pro svou detektivku, ale je také a po ui zamilovaná.
Jene ne udeøí pùlnoc a noèní oblohu rozzáøí ohòostroj, utrpí Edevanovi bolestnou ztrátu, po ní opustí
Loeanneth nadobro. O sedmdesát let
pozdìji je po jednom nepovedeném
pøípadu serantka londýnské policie Sadie Sparrowová poslaná na
nucenou dovolenou, a tak odjede ke
svému dìdeèkovi do Cornwallu.
Kdy uprostøed hlubokého lesa narazí na oputìný dùm obklopený
zpustlou zahradou a dozví se o malém chlapci, který beze stopy zmi-

zel, probudí se v ní profesní ctiádost. Tou dobou vede Alice Edevanová, nyní stará dáma, ivot uspoøádaný témìø stejnì peèlivì
jako detektivky, které ji proslavily. A
jednou zaène mladá policistka klást
otázky o minulosti její rodiny a probudí zpìt k ivotu sloitý propletenec tajemství, pøed nimi Alice celý
ivot utíkala...
Caleb Carr  PSYCHIATR. Vstupte
do jiné doby a zaijte nezapomenutelnou hrùzu. Píe se rok 1896 a New
York svírá dìs. Nìkde v metropoli se
toti skrývá záhadný nový druh zloèince - sériový vrah. éfem newyorské policie je Theodore Roosevelt,
budoucí prezident Spojených státù.
Vytvoøí tajný, velmi netradièní vyetøovací tým. Do jeho èela postaví
doktora Kreizlera, který je jedním
z prvních moderních amerických
psychiatrù. Èasu je málo, nebo zabiják mùe kadou chvíli udeøit znovu. A nebezpeèí je mnohem vìtí,
ne se vùbec dalo tuit.
Dirk Huseman  SLON PRO KARLA
VELIKÉHO. Píe se rok 802. Frankové a Saracéni nelítostnì bojují o politickou a náboenskou nadvládu.
V této napjaté situaci posílá bagdádský chalífa svému odpùrci Karlu
Velikému obrovský dar jako znamení míru: slona. id Izák a jeho saský
otrok Thankmar mají tlustokoce bez
úhony dopravit do Cách. Je to oehavá mise, protoe lidé, které pøi své
dlouhé pouti franckou øíí potkávají, povaují slona za zplozence pekla. Jeho smrt by vak velkoøíe Frankù a Saracénù uvrhla do stralivé
války. Román vypráví pøíbìh o pravdìpodobnì nejvìtím hrdinovi støedovìku. Slon Abúl Abbás byl dar
chalífy Hárúna ar-Raída císaøi Karlu Velikému. Jeho cesta z Bagdádu
do Cách je historicky písemnì doloena.
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Pro dìti a mláde:

Daniela Krolupperová  JAK BUBÁÈEK POTKAL BUBÁKA. Luká
má bájeèného kamaráda - kapesní
straidýlko jménem Bubáèek. A ten
má za kamaráda skøítka Myolapa.
Jednoho dne odjede Luká na kolní výlet a malí kluci zùstanou doma
sami. Tìí se, e v spoleèných hrách
a zábavách jim èas do Lukákova návratu rychle uteèe. Ale hned dalí
ráno je probudí ostrý pøísný hlas.
Ve dveøích stojí nìco velkého, nehezkého a ukøièeného. Bubák!
Ivona Bøezinová  ØVI POTICHU,
BRÁCHO. JEREMIÁ JE JINÝ. ije
ve svìtì, který má svá pøísná pravidla, ve svìtì, kde kadý den v týdnu
má jinou barvu a kde jsou krajíce
chleba kulaté. Se svìtem, v nìm ije
maminka se sestrou, si pøíli nerozumí, nevyzná se v nìm. Ale nevadí
mu to, má pøece ten svùj. Ostatním
sice obèas pøipraví horkou chvilku,
ale ani milující maminka, ani dvouvajeèné dvojèe na nìj nedají dopustit. Hlavnì aby jim Jeremyho nedali
do ústavu, to by nepøeily. Kniha získala Zlatou stuhu 2017 a byla nominována na Magnesii Literu.
Ivana Peroutková  UKRADENÁ
CUKØENKA. Osmiletý Frantík stojí
pøed nelehkým úkolem. Chce vem
dokázat, e není ádný punt, ale
stateèný hrdina, který odhalí zlodìje
rodinného klenotu - staroitné cukøenky. Pøi pátrání mu pomáhají kamarádi Matìj a Zdía. Spoleènì sledují podezøelého pana Pitrmana a
vymýlejí dùmyslné léèky. Ale ukáe
se, e jejich podezøelý není ádný

zloèinec, nýbr docela sympatický
sochaø. Kam tedy cukøenka zmizela?
Milada Rezková  DOKTOR RACEK.
CESTA KOLEM SVÌTA ZA 31 PÍSMEN. První punková abeceda Doktor Racek sedá do rakety a vydává se
na cestu kolem zemìkoule. Navtìvuje rùzné kouty svìta a dìti se pøi
tom uèí písmena. Kniha jako gejzír
nápadù vedle hravé formy obsahuje
i vzdìlávací prvky. Básnièky, komiksy, koláe, krátké pohádky, hry, otázky a úkoly. Pro vechny dìti a jejich
skvìlé rodièe. Nikdo se nebude ani
vteøinu nudit! Kdo ukradl Rackovi
gumáky? Co jsou le? A kam ly?
Znají na Kubì koprovku? Jak veliký
bonbon se vejde do krokodýla? Co
trápí Eskymáka v Egyptì? V téhle
kníce je vechno - celá abeceda, kus
svìta, raketa, legraèní pøíbìhy a dobrodruství známého cestovatele.

Z. Sumerauerová
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Je dokouleno, dohráno, dobojováno . . .

Koneèné výsledky pravidelných soutìí 2017 / 2018

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  KK Loko Tábor
2520 - 2466  5 : 3
Hein 471,
Køemen 434, Vacko 413, Bervida 406, Filip 381, Bartoò Jan 415.
Derby s táborským týmem vdy probíhá v pøátelské atmosféøe. A nejinak
tomu bylo i letos. Museli jsme trochu improvizovat, vlivem zranìní více
hráèù jsme povolali Miloe Filipa. Výkony nebyly nic moc a na Zbyòka,
který výraznou mìrou pomohl k tomu, e jsme doma vyhráli.
TJ Sp. Pelhøimov A  Chotoviny 3209 - 3192  5 : 3
Hein 561,
Køemen 530, Bartoò David 543, Bervida 553, Vacko 491, Bartoò Jan 514.
Poslední utkání v tomto roèníku jsme té museli dohrát s pomocí, tentokrát Davida Bartonì. Vítìzství by znamenalo za urèitých okolností tøetí
pozici v tabulce. První dvojice vítìzí, máme dobøe nalápnuto. Bohuel
rival druhé dvojice, velmi dobøe hrající mládí soupeøe, srovnává na 2 : 2
a otáèí výraznì skóre ve svùj prospìch. Závìreèná dvojice Zbynìk a Honza
Bartoò mìla za úkol vyhrát a stáhnout kuelky. Ji to vypadalo, e to
vyjde, ale daøilo se jen Zbyòkovi. Honza nepøedvedl výkon, který na této
kuelnì dovede zahrát. Nakonec prohráváme o pouhých 17 kuelek.

Tabulka:

1. TJ Start Jihlava
22
18
1
3
2940 37
2. TJ Centropen Daèice D
22
16
0
6
2903 32
3. TJ Spartak Pelhøimov A
22
13
0
9
2812 26
4. TJ Jiskra Nová Bystøice
22
12
0 10
2892 24
5. TJ Sokol Chotoviny
22
11
1 10
2895 23
6. TJ Slovan Jindø. Hradec
22
11
0 11
2712 22
7. TJ Sokol Èastrov
22
9
2 11
2874 20
8. TJ Sokol Nové Hrady
22
8
3 11
2892 19
9. KK Lokomotiva Tábor B
22
9
0 13
2834 18
10. TJ Sokol Sobìnov
22
8
1 13
2827 17
11. TJ Spartak Pelhøimov B
22
6
2 14
2800 14
12. TJ Tøebíè B
22
5
2 15
2837 12
Jednotlivci 120 HS  umístìní / prùmìr: 5. místo Bervida / 556 kuelek,
8. Bartoò / 549, 9. Hein / 548, 14. Hrstka / 544, 22. Køemen / 537,
53. Vacko / 515, 58. Foøter / 508 .
Jednotlivci 100 HS  umístìní / prùmìr: 5. místo Hrstka / 441 kuelek,
18. Barton / 430, 32. Bervida / 415, 36. Køemen / 413, 37. Hein 412,
53. Vacko 395, bez umístìní Foøter / 428.
Tato sezóna byla zvlátní. Jako kdyby nám neschválená dotace na kuelnu
(ètyødráhu) a také loòský trpký nepostup do 3. ligy o 1,5 dílèího bodu vzaly
chu bojovat. Ale nebylo to jen tohle. V prùbìhu sezóny jsme rùznì toèili
sestavu. Bojovnost a nadení, díky kterým jsme vloni vozili body z venku,
se letos vytratily. Jaro výraznì poznamenalo zranìní dvou opor  Libora
a Honzy F. Také domácí prohry na zaèátku jara asi nepøilákaly více fanoukù,
kteøí bývali naím sedmým hráèem. Celé to vyvrcholilo poslední prohrou
a ztrátou nadìje na tøetí místo. Pátá pøíèka v nabité konkurenci také není
patná, ale zklamání to je. Rozjetý vlak jihlavského týmu jsme nemohli
zastavit, tudí zbývalo bojovat o bednu, a to se nepodaøilo. Doufáme, e
v pøítí sezónì dostaneme novou chu a náboj bojovat o první pozice.
Za drustvo A Honza Bartoò

Drustvo B  Krajský pøebor I.
Tabulka:

1. TJ Nová Vèelnice
22
13
2
7
2503 28
2. TJ Loko Èeské Budìjovice 22
14
0
8
2479 28
3. TJ Sokol Písek
22
12
2
8
2465 26
4. TJ Tatran Lomnice n./Lu. 22
11
4 72
2472 26
5. TJ Nová Ves u È. B.
22
12
0 10
2477 24
6. TJ Dynamo È. Budìjovice 22
10
2 10
2503 22
7. TJ Jiskra Nová Bystøice B 22
9
2 11
2434 20
8. TJ Spartak Sobìslav
22
10
0 12
2418 20
9. TJ Kunak A
22
8
4 10
2436 20
10. KK Èeský Krumlov A
22
10
0 12
2426 20
11. KK Hilton Sezimovo Ústí A 22
7
2 13
2465 16
12. TJ Sokol Chotoviny
22
6
2 14
2439 14
Jednotlivci 100 HS - umístìní / prùmìr: 21. místo Svatoová / 419 kuelek,
34. Filip / 410, 37. Svaèina / 409, 47. Køemenová / 404, 51. Makovcová / 402,
57. Kuèerová 400, 58. Chobotský / 400.
Letos se nám jarní èást vùbec nepovedla. U víme, co znamená správné
(ne)naèasování formy. Pouhé dva body z jarní èásti nás odsunuly na samotný
závìr tabulky. Pøesto musím ocenit vùli a nasazení vech hráèù z drustva.
Nakonec vak dobrá zpráva - pro pøítí roèník zùstáváme v KP I, do divize
postupuje Nová Vèelnice a z KP II pøijde k nám Sezimovo Ústí B.
Je dobojováno, budeme se tìit na pøítí roèník.
Za drustvo B Jirka Svaèina

ÈPD, PMN

Kromì uvedených pravidelných soutìí dospìlých se nae starí mláde
zúèastnila i série turnajù Èeského poháru dorostu (ÈPD), ti mladí Poháru
mladých nadìjí (PMN).
Letos naposledy bojovala dìvèata - Lenka a Martina Køemenovy v Èeském
poháru dorostu, bohuel i pøes velkou snahu na finále výkony nestaèily.
Pavel Makovec a David Bartoò si jetì zahrají pøítí roèník a snad se bude
daøit lépe.
V PMN nastupovali mladí áci Michal Pavlíèek, Matìj Poula, Vítek Vacko,
starí ákynì Jana Svaèinová, Karolína Cápková, Bára ilková, Adéla Liková a starí áci Jakub Smetana a Josef Poula. Dìti nìkdy bojují spíe sami
se sebou, ale urèitì se jejich výkony zlepovaly, co je pøíslibem pro pøítí
roèník soutìe.
Tak a to je váení pøíznivci chotovinských kuelek pro roèník 2017/2018
ve. Jak je z hodnocení patrné, vichni bojovali jak se dalo, nìkdy se daøí,
jindy ménì, hlavní je si spoleèné klidné chvíle v dnení uspìchané dobì
uívat s radostí. Zároveò dìkujeme vìrným fanoukùm a vechny zveme na
závìreèné posezení a bilancování.  Dokulná se koná v sobotu 26. 5. 2018
na kuelnì a bude ji tradièní velkou spoleèenskou událostí.
Pozor! Sezónu zaèínáme v srpnu otevøením kuelny pro veøejnost v rámci
Chotovinských slavností, následuje turnaj drustev - Memoriál Václava Otradovce, atd... Tìíme se na vai podporu a pøízeò,
nashledanou v roèníku 2018/2019. HODU ZDAR! M. Vacko
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Áèko si v derby zahrálo na Ligu mistrù! Hráèe vedly na høitì dìti
Sváteèní den na chotovinském
høiti nabídl hodnì zajímavou podívanou. Kromì famózní statistiky,
kde se ètyøi zápasy rovnaly ètyøem
výhrám, bylo na stadionu u kostela
k vidìní nìco, co se odehrává vìtinou jen v ligových zápasech, zejména pak v Lize mistrù. Pøi nástupu
A týmu sehrály velkou roli dìti
z mladí pøípravky. Odvedly toti na
hrací plochu obì základní jedenáctky i sudího.
Tak polovina dìtí vùbec nevìdìla, o co jde, usmíval se po celém
aktu trenér Michal Malenický, který
mìl vech 23 dìtí na starosti. Za ruku
li malí fotbalisté s hráèi Mladé Vo-

ice, Chotovin i hlavním rozhodèím.
Vùbec jsme na to dìti nepøipravovali,
prostì jsme vìdìli, e to zvládnou,
dodal. A dìti se skuteènì nièeho nezalekly a vechno dokonale zvládly.
Bylo to zajímavé, ale trochu mi
tam chybìla jetì znìlka Ligy mistrù, aby to mìlo ten správný náboj,
nechal se slyet obránce chotovinského týmu Jan Dvoøák. Také hráèe
Mladé Voice celá pøedzápasová
show zaujala. Musíte oèekávat cokoliv, kdy jedete do Chotovin, smál
se záloník Mladé Voice Petr Kubále. Pøilo mi to v téhle soutìi
trochu zvlátní, ale samozøejmì se
nám to také líbilo, pokraèoval u

ve vánìjím duchu. Jestli to byl
ale pokus o rozhození naeho týmu,
urèitì nevyel, dodal.

A u soupeøe rozhodilo cokoliv,
samotným domácím fotbalistùm
nástup Ligy mistrù jistì pomohl.

Velká dubnová sobota se skvìlým koncem!

S výkony jsme spokojení. V kadém zápase je vidìt, e se zlepujeme, prohlásil po zápase Malenický. S dìtmi trénujeme dvakrát týdnì, co se ve výkonech samozøejmì
projevuje, odhalil po prvním utkání na venkovním høiti spokojený
hlavní trenér.
Mladí pøípravka:
Chotoviny  Meteor Tábor
první tým: 23:2, druhý tým: 19:2
Celý fotbalový den zakonèili svìøenci trenéra Èestmíra Køíky, neboli B tým Chotovin. B tým vévodí tabulce 4. tøídy sk. B s velkým náskokem, zato soupeø okupuje samotný
chvost tabulky. A bylo to vidìt i na
høiti, ve 40. minutì vstøelil gól Jiøí
Moos a Chotoviny mohly slavit výhru se stejným výsledkem jako
A tým.
Mui B:
Chotoviny  Radenín Kozmice 1:0
Sestava: Bánský  Vycpálek, Jordák,
Vrhel T., Káek, Klejna, Praák,
Moos M., imek, Passler (C), Vrhel J.
Náhradníci: Smetana, Køemen,
Moos J., Karas
Fotbalový den skonèil, ale vìtina
divákù zùstala slavit na høiti dál
 ètyøi sobotní výhry navnadily diváky k pokraèování dlouho plánované
oslavy narozenin starosty Zdeòka
Turka, místostarosty Jana Jordáka,
Oldøicha mejkala, Josefa Kubece
a Jakuba Jordáka. Slavilo se jetì
dlouho do noci!

Dubnová sobota, která na celý den
zaplnila chotovinské fotbalové høitì. Skoro vechny fotbalové týmy na
domácím høiti v jeden den, to se
jen tak nevidí. Postupnì se na fotbalovém stadionu u kostela vystøídaly
mládenické týmy dorostu a pøípravky, ale také dvì hlavní chotovinská
mustva  A a B tým.
Dlouho oèekávanou poslední dubnovou sobotu zapoèal zápas dorostu. Nelehký soupeø a souboj o prvenství v soutìi. Dùleitost souboje s týmem Daèic/Hobzí si moc dobøe uvìdomoval pøed zápasem i kouè
Malenický: Souboj dvou aspirantù
na titul bude moná rozhodující. Na
podzim jsme v Daèicích poznali, e
bychom tohoto soupeøe nemìli podceòovat, z dalekých Daèic jsme odjídìli s výpraskem 2:6. Pøitom po
poloèase byl stav 2:2, ke konci zápasu jsme vak inkasovali bìhem 10
minut hned tøikrát!
Jak pøedpokládal trenér Malenický, byl to vyrovnaný zápas. Chotovinské diváky rozjásal v 51. minutì
Jakub Horòák, soupeø vak dokázal

hned v 59. minutì pohotovì vyrovnat. Stav 1:1 vydrel a do konce
zápasu, o vítìzi musely rozhodnout
penalty. V tìch dorostenci vyhráli 4:3
a pøipravili pro diváky první dùvod
k oslavám.
Dorost: Chotoviny  Daèice / Hobzí
1:1 penalty 4:3
Sestava:
Poèinek  Cetlovský, Kotrlík (C),
erpán, Svatek, Malík, Horòák,
Voborský, Smaík, Kubík, Nerad.
Náhradníci: Samek, Brabec, Èech D.
Velký den mohl pokraèovat, a to
nejoèekávanìjím duelem  derby
A týmu Chotovin s Mladou Voicí.
Tradièní derby s Mladou Voicí s sebou pøineslo ve: akce, emoce, mnoho ancí a také divákù. Na stadion
u kostela dorazily dvì stovky fanoukù. U nástup mìl skvìlou atmosféru, hráèe obou týmù na høitì doprovodili nejmladí chotovinské nadìje, které hrají pod vedením trenéra Malenického.
První poloèas ani jeden z týmù moc
neriskoval, oba týmy se snaily pøedevím ádný gól neinkasovat a soustøedily své síly do obrany. I díky

TABULKY

Rozlosování  kvìten 2018
Mui A  I.B tøída muù  sk. D

21.
22.
23.
24.
25.

kolo 13. 5. NE Chotoviny  Jistebnice
kolo 20. 5. NE Tøeboò B  Chotoviny
kolo 26. 5. SO Chotoviny  Tøebìtice
kolo 3. 6. NE N. Bystøice  Chotoviny
kolo 9. 6. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany

Mui B  4. tø. muù sk. B
18.
19.
20.
21.

kolo 20. 5. NE Vìtrovy B  Chotoviny
kolo 26. 5. SO Chotoviny  FC Míè
kolo 3. 6. NE Boejovice  Chotoviny
kolo 9. 6. SO Chotoviny  Øepeè/Opaøany

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

17.
18.
19.
20.

kolo 13. 5. NE Chotoviny  Týn n./Vltavou
kolo 20. 5. NE N. Bystøice  Chotoviny
kolo 27. 5. NE Chotoviny  J. Hradec
kolo 2. 6. SO Kunak/Studená  Chotoviny

tomu první poloèas pøíli ancí nepøinesl a do kabin se lo za stavu 0:0.
Poloèasová pøestávka oèividnì více
prospìla domácím. Do ancí se dostal Petr mejkal, z pøímých kopù
hrozil také Volodymyr Bondarev.
A právì nejlepí støelec soutìe v 74.
minutì rozvlnil mladovoickou sí.
Vítìzství mohl potvrdit Jan Pavlíèek,
jeho hlavièka vak míøila nad branku. Chotoviny mohly slavit podruhé.
Mui A:
Chotoviny  Mladá Voice 1:0
Sestava: Carva  Plecitý, Turek,
Kromka (C), Dvoøák, Cetlovský, Mendel, Pavlíèek, Kubela, Bondarev,
T. Vrhel. Na lavièce mejkal, J. Vrhel, Jordák, Voborský, Bánský.
Hned po tomto zápase na høitì
doslova vtrhla mladí pøípravka, která rozjásala chotovinské diváky potøetí. Svìøenci chotovinských trenérù v èele s Michalem Malenickým
vlastnì Chotoviny rozjásali dvakrát
 fotbalisté pøípravky se vzhledem
k poètu dìtí rozdìlili na dva týmy,
pøièem oba podaly skvìlé výkony,
co bylo vidìt i na výsledcích.

17:00
14:30
13:30
17:00
13:30
14:00
17:00
16:00
17:00
13:30
10:00
10:00
10:00

MUI A

I. B tøída  sk. D
1. Liov
68:18
2. Lomnice
35:23
3. Tøebìtice
52:28
4. Chotoviny
38:23
5. Ml. Voice
39:25
6. Slavonice
29:32
7. Tøeboò B
38:44
8. N. Bystøice
25:38
9. D. Bukovsko 29:39
10. Øepeè/Opaøany24:44
11. K. Øeèice
32:35
12. Malice
34:41
13. Rat. Hory
25:50
14. Jistebnice
17:45

52
37
36
35
32
31
26
24
20
20
18
16
14
14

MUI B

4. tøída  sk. B
1. Chotoviny
46:15
2. FC Míè
27:18
3. Boejovice
23:20
4. TJ Radìtice
29:24
5. Vìtrovy B
42:42
6. Øepeè/Opaøany 18:44
7. Radenín Kozmice 13:35

31
23
21
19
13
13
8

Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

