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STØÍPKY Z OBCE

❖ Na konci dubna byly provedeny opravy místních komunikací v Mo-

ravèi, v Chotovinách v ulici Drustevní a na Polánku (viz fotografie).
Provedeny byly také drobné bodové opravy komunuikací.
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❖ Na pøelomu dubna a kvìtna byly v ulici ❖ RO schválila ádost o zmìnu Plánu rozZámecká vyfrézovány paøezy pokácených
stromù. Nové stromy budou vysazeny na
podzim tohoto roku.
❖ Firma ACCOLADE, která si smluvnì zajistila od drobných vlastníkù pozemky
v prùmyslové zónì podél komunikace
E 55, odprezentovala èlenùm rady obce
a stavební komisi vizualizaci plánované
haly v Chotovinách. Obec vzala tuto prezentaci na vìdomí.
❖ Dne 29. 4. obdrela obec Chotoviny oznámení o zahájení zjiovacího øízení o vlivu na ivotní prostøedí (EIA)  Prùmyslový park Chotoviny  Jih. Do oznámení
je moné nahlíet na Obecním úøadu v
Chotovinách od 2. 5. 2018 do 20. 5. 2019.
❖ V roce 2020 bude moné získat dotaci
na kompostéry. Z toho dùvodu povìøila
rada obce starostu zjitìním zájmu o kompostéry ze strany obèanù a chalupáøù.
❖ RO projednala nedostateèný poèet parkovacích míst u prodejny Jednoty a s tím
související bezpeènost v tomto místì.
RO povìøila starostu opìtovnì upozornit
vlastníka obchodu na tuto skuteènost.
❖ RO vzala na vìdomí rozhodnutí Nadace ÈEZ neposkytnout pøíspìvek na akci
Víceúèelové høitì  Jeníèkova Lhota.

voje vodovodù a kanalizací Jihoèeského
kraje. ádost obsahuje vedení vodovodního pøivadìèe z Tábora do Chotovin.
❖ RO schvaluje vyhláení konkurzu na místo øeditele Z Chotoviny.
❖ RO rozhodla ve vìci úhrady nákladù za
údrbu vodního díla  vodovodu Sedleèko
takto:
V roce 2019 uhradí vlastníci nemovitostí
napojených na vodovod Sedleèko náklady
na opravu a údrbu vodovodu ve výi
1440, Kè + DPH.
❖ RO byla informována o tom, e nebylo
vyhovìno ádosti o zajídìní autobusových spojù linky 390100 na zastávku Chotoviny, vlakové nádraí. Starosta se proti
tomuto rozhodnutí odvolal.
❖ Z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje byla naí obci schválena dotace
ve výi 220 000 Kè na kanalizaci v ulici
Krátká.
❖ Jihoèeský kraj rovnì schválil dotaci
ve výi 600 000 Kè na obnovu vodovodu
v ulici Na Vyhlídce.
❖ Starosta obce informoval RO a pøedloil
studii vodárenské soustavy MLADOVOICKO, její souèástí je napojení obce Chotoviny na JVS. Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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Ukliïme Chotoviny

Dlouho jsem pøemýlela, jak
se jen aktivnì zapojit do ochrany pøírody. Jsem na mateøské
dovolené, ale nìjak tak cítím, e
mì mùj obor, ivotní prostøedí,
potøebuje. Na internetu jsem
objevila monost registrovat se
jako dobrovolník na akci Ukliïme Èesko, kde si podle mapy
mùete vybrat, na jaký úklid se
pøipojíte. Vimla jsem si, e
v Chotovinách se podobná akce
nekoná a pøilo mi to líto. Tak jsem
se z dobrovolníka rázem stala
organizátorem. A vyplatilo se!
Svùj zámìr jsem sdìlila naemu starostovi Mgr. Zdeòku
Turkovi a ten mì ihned podpoøil, nejen svojí úèastí na sbìru,
ale zaøídil svoz odpadu a nabídl
mi finanèní pomoc od obce, která uhradila obèerstvení. Bohuel tento nápad pøiel pozdì,
a tak jsem propásla termín nechat si zaslat ochranné pomùcky a pytle na odpadky. Ani to
mì neodradilo. Rukavice najde
doma pøece kadý a pytle nakonec zajistila jedna z dobrovolnic, paní Rovenská ze Sedleèka. Za to jí jetì jednou mnohokrát dìkuji! Pytlù máme na dalích 5 akcí dopøedu. Zúèastnila
se sbìru i se svým pìtimìsíèním synem v átku, za co jí
skládám poklonu. Protoe tím
potvrzuje, e kdy se chce,
vechno jde!
Pøed samotným zahájením
jsem procházela obec a její okolí
a hledala trasy, kam se vydat.
Musím uznat, e obec a její zamìstnanci odvádìjí výbornou
práci. Chotoviny jsou krásnì
èisté! A tak jsem musela s pát-

ráním do okolí, kde u to tak optimistické nebylo.
A teï k vìci. Dne 6 .4. 2019
probìhla akce Ukliïme Chotoviny. Selo se 11 dobrovolníkù,
z toho 5 dìtí. Aè se zdá úèast
nevelká, odvedl se velký kus
práce! Vyrazili jsme od kulturního domu smìrem k Velkému
Jezeru. Tam u mìly dìti uchozené noièky, protoe do této
chvíle odvedly nejvíce práce.
Odmìnou nám byla vychlazená
limonáda a pivo chlazené v potoce ve sklenìných lahvích (pøece nebudeme pøírodu zatìovat
dalími plasty). A zatímco se
rozdìlával oheò na buøty, tak
koneènì i my dospìlí jsme se
vrhli na uklízení okolí. Oheò byl
brzo pøipraven, tak jsme se doèkali zaslouené odmìny. Hezky jsme si popovídali a shodli
jsme se na tom, e se vlastnì
jednalo o pøíjemnou procházku,
která byla zároveò velmi pouèná, a to nejen pro dìti.
Po obèerstvení jsme se rozlouèili, ale tøi nadenci vytrvali
a pokraèovali dál. Vyrazili jsme
smìrem k benzínové pumpì a v
prvním lesíku napravo jsme narazili na èernou skládku, kterou
se nám podaøilo zlikvidovat.
Mnì samotné u doly síly, ale
dva vytrvalci (Mgr. Jitka Bouková a její pøítel Martin) proli
jetì okolí silnice ze Sedleèka
do Chotovin. Jitka mi pomohla
pøi výbìru trasy, pøipravila klacky na opékání buøtù. Byla nejvytrvalejí sbìraèkou a hrdinkou celé akce!
Výsledek? Na trase 3,8 km
jsme nasbírali celkem 26 kusù

110ti litrových pytlù odpadu.
Z toho jsme vytøídili 10 pytlù
plastù, co je pøiblinì 150 kg.
V pytlích bylo dohromady 480 kg
odpadu. K tomu 4 pneumatiky
a dalí objemný odpad, který se
do pytlù neveel. Co je skvìlý
výkon, ale zároveò smutná realita!
Nabízí se otázka, proè se
v pøírodì povaluje tolik odpadkù? Jednu z teorií, e nepoøádek v pøírodì dìlají hlavnì mladiství, bych chtìla vyvrátit. Není
to tak! Na relativnì krátké trase
jsme naly dùkazy, e to tak není.
Nebo myslíte, e teenager si dá
tu práci, aby hodil do lesa pneumatiky, obleèení, azbest, plné
pytle se sklem a plasty, zavázané pytle s trávou a nastøíhanými klacíky? Odpovìdnost teenagerù vylouèit nechci, protoe opravdu velký nepoøádek
u kaplièky, který tvoøily pøevánì láhve od piva a tvrdého alkoholu ukrytého neikovnì v keøích, zøejmì jejich práce je.
Co s tím? Obec Chotoviny
nabízí celou kálu moností, jak
se odpadu zbavit. Sbìrné kontejnery na recyklovatelný odpad.
Sbìrný dvùr a kompostárna, které jsou spoleènì otevøeny i o víkendu. Proè tedy zatìovat pøírodu? Opravdu myslíte, e je v kompetenci obce uklízet 31,39 km2?
Proè vlastnì odpad do pøírody nepatøí? Nejene pøíroda plná
odpadkù nevypadá dobøe z estetického hlediska, ale do pùdy
se èasto v prùbìhu jejich rozkladu mohou uvolòovat toxické látky. Plasty se v pøírodì sice
rozloí za stovky a tisíce let, ale
vlivem sluneèního záøení, vìtru
a vodì se rozpadají na velmi
malé èástice (mikroplasty). Tyto

malé èásteèky se dostávají do
vody, pùdy a do vzduchu. A stávají se tak souèástí nejen naeho potravinového øetìzce.
Pro zajímavost  akce Ukliïme Chotoviny se stala souèástí
celosvìtové iniciativy Clean up
the World (Ukliïme svìt), do
které je zapojeno více ne 130
zemí a pøes 35 milionù dobrovolníkù. V ÈR se jedná o nejvìtí dobrovolnickou akci Ukliïme
Èesko. Za jediný víkend (6. a 7. 4.)
65 000 dobrovolníkù sesbíralo
1120 tun odpadu a to na 2273
místech ÈR. To je polovina
mnoství odpadu, který byl sesbírán za celý loòský rok. A to je
naplánováno na zbytek jara 600
dalích úklidù. Tématem letoní akce byly pneumatiky a jen
za tento víkend se jich z pøírody
odstranilo 16 500.
Na závìr bych chtìla jetì
jednou podìkovat vem, kteøí
se zúèastnili a nenechali pøírodu ve tychu! Zároveò bych
chtìla trochu popíchnout ty, co
se nedostavili. Cílem akce je íøení osvìty, radost z dobøe odvedené práce, setkání s lidmi,
pøáteli a sousedy. Rozhodnì
není cílem uklízet proto, aby se
ti, co nepoøádek udìlali, potutelnì smáli, e jsme za nì ve
uklidili. Ani proto, aby ho udìlali znovu! Ale aby se zastydìli!
Doufám, e se k nám pøítì pøipojí dalí dobrovolníci a pomùou nám udìlat svìt o nìco èistìjí. Na relativnì krátkém úseku jsme objevili plný valník odpadu. Take v okolí naí vesnice jistì jetì nìjakou tunu najdeme. Kdo plánuje hodnì dopøedu, mùe si zapsat termín
21. 9. 2019.
Ing. Veronika Fafílková
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Volby do Evropského parlamentu

Váení spoluobèané, dovolte mi, abych Vás informovala
o organizaci voleb do Evropského parlamentu v naí obci.
Volby se budou konat v pátek 24. kvìtna 2019
od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 25. kvìtna 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnosti budou pøipraveny v pøízemí nové budovy Základní koly v Chotovinách a v budovì osadního výboru
v Jeníèkovì Lhotì. V základní kole budou volit obèané vech
vesnic naí obce, kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty. Pro ty
bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru
v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou se do volební místnosti ze závaných dùvodù dostavit, na poádání navtíví volební komisaøi s pøenosnou volební schránkou. Volební lístky
Vám budou doruèeny do potovních schránek nejpozdìji tøi
dny pøede dnem voleb.
Právo volit na území Èeské republiky do Evropského parlamentu má kadý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý
den voleb dosáhl vìku 18 let a obèan jiného èlenského státu,
který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18 let a je po dobu
nejménì 45 dnù pøihláen k trvalému pobytu nebo k pøechodnému pobytu na území Èeské republiky.
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem.
Voliè, který je obèanem jiného èlenského státu, prokáe svou totonost a obèanství jiného èlenského státu. Marie Knotková

Hanáèek letos pøekonal vechny soupeøe
V sobotu 6. 4. 2019 se v chotovinském kulturním domì uskuteènil
ji 5. roèník Guláování. Sálem, kde
obvykle zní hudba a smích, to tentokráte zavonìlo guláem a cibulí.
Úèast soutìících i návtìvníkù
byla v letoním roce sice o poznání
nií ne tomu bylo v pøedelých
roènících, ale i tak k navození pøíjemné atmosféry opìt pøispìlo i Duo
Kabe Family z Boøetína.
Selo se sedm soutìních gulá-

ù - hovìzí, vepøové, zvìøinový bezlepkový, segedín a pøekvapením pro
vechny byla rybí upina.
Kdy se posèítalo vech 56 hlasovacích lístkù, na kterých bylo mezi
soutìící rozdìleno celkem 335
bodù, bylo zøejmé, e ani letos nebude poruena tradice, co roèník, to
nový vítìz.
Hodnotícím nejvíce zachutnal
Hanáèek pana Vojtìcha Sourala, který
obdrel 98 bodù. Za své prvenství si

odnesl balení plzeòského piva, pánvièku a vaøeèku. Støíbrný stupínek
letos obsadil pan Tomá Krejèí se
spoleèníkem, jejich Hlasivská
plochtaèka získala 83 body. Loòské tøetí místo obhájila Petra Suchopárková se svým Kroèehlavským
guláem, za který získala 53 body.
Vítìz - pan Soural pøislíbil, e se
v pøítím roèníku pokusí o obhajobu svého prvenství.

Ostatní soutìící obdreli symbolickou vaøeèku za úèast. Jetì jednou bych vem chtìla podìkovat za
to, e opìt uvaøili vynikající guláe
a umonili tak konání celé akce.
Vem, kteøí pøili ochutnat, dìkuji za pøízeò, kterou nám i pøes krásné jarní poèasí zachovali.
Vìøím, e i v pøítím roce se nám
podaøí tuto akci uskuteènit.
P. Suchopárková
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Konkursní øízení

 øeditel p.o. Základní kola a Mateøská kola Chotoviny.
Rada obce Chotoviny, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona è. 561/2004 Sb., o pøedkolním, základním, støedním,
vyím odborném a jiném vzdìlávání (kolský zákon), a v souladu s vyhlákou è. 54/2005 Sb., o náleitostech konkursního
øízení a konkursních komisích, rozhodla dne 9. 4. 2019 o vyhláení konkursního øízení na obsazení vedoucího pracovního
místa øeditele pøíspìvkové organizace Základní kola a Mateøská kola Chotoviny, okres Tábor, se sídlem ul. Osvobození
èp. 47, Chotoviny, 391 37 Chotoviny, IÈO 75000601.
Jmenování na vedoucí místo øeditele je na dobu urèitou 6 let
nebo na dobu kratí, po kterou bude Mgr. Zdenìk Turek
vykonávat funkci starosty Obce Chotoviny.
Zøizovatelem pøíspìvkové organizace Základní kola a Mateøská kola Chotoviny, je Obec Chotoviny, IÈO 00252352,
se sídlem Hlinická èp. 250, 391 37 Chotoviny.
Pøedpoklady pro výkon funkce øeditele:
â stanovené v ust. § 5 odst. 1 zákona è. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých
zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
â získání odborné kvalifikace pro pøímou pedagogickou
èinnost dle ustanovení § 7 a § 8 zákona è. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých
zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
â délka praxe ke dni podání pøihláky 4 roky,
â znalost problematiky øízení ve kolství, kolských právních
a ekonomických pøedpisù,
â organizaèní a øídící schopnosti,
â znalost práce na PC,
â bezúhonnost,
â zdravotní zpùsobilost.
Pøedpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo øeditele
je 1. srpna 2019.
Pøihláky vèetnì pøíloh, zasílají uchazeèi nejpozdìji do úterý
14. kvìtna 2019 do 14:00 hodin na adresu Obec Chotoviny,
Hlinická èp. 250, 391 37 Chotoviny nebo ve stejné lhùtì do
podatelny Obecního úøadu Chotoviny, Hlinická èp. 250, Chotoviny, 391 37. Obálka musí být dobøe zalepena a zøetelnì
oznaèena heslem Konkurs  øeditel Z a M Chotoviny.
Lhùta je splnìna, je-li pøihláka nejpozdìji v poslední den lhùty
doruèena na Obecní úøad Chotoviny.

Chce se stát
poloprofesionálním
hasièem?
JSDHO Chotoviny poøádá
nábor nových èlenù.

Co tì èeká?
n Spolupráce s profesionálními hasièi
n Likvidace poárù n Zásahy u dopravních
n Technické zásahy
n Výcvik a kolení se speciální technikou

nehod

(hydraulické vyproovací zaøízení, dýchací technika apod.)
Pokud má zájem se dovìdìt více o fungování hasièské
zásahové jednotky Chotoviny, pøijï se podívat a zeptat do
hasièárny na OÚ dne 13. 5. 2019 od 18 hodin.
Petr Luke, velitel JSDHO Chotoviny

Obsahové náleitosti pøihláky a její pøílohy:
Pøihláka musí obsahovat: Jméno, pøíjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, pøípadnì adresu pro doruèování, datum a podpis (vhodné je uvést i e-mailovou adresu, ID datové schránky, èíslo telefonu) uchazeèe.
Pøihláka doruèená po stanoveném termínu bude uchazeèi vrácena bez dalího projednání.
Pøílohy:
1. strukturovaný ivotopis s vlastnoruèním podpisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
2. výpis z rejstøíku trestù ne starí ne 3 mìsíce (originál, pøípadnì ovìøená kopie),
3. úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyím dosaeném vzdìlání,
4. prùkazný doklad o celkovém prùbìhu zamìstnání rozhodném pro výkon pracovního místa øeditele v souladu s § 5 zákona è. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zamìstnavatelem,
nedoloí-li uchazeè potvrzení potøebné délky praxe dle § 5
odst. 1 zákona è. 563/2004 Sb., posledním zamìstnavatelem,
doloí potøebnou praxi potvrzením zamìstnavatele, u kterého
pøíslunou praxi vykonával nebo úøednì ovìøenou fotokopii
pracovní smlouvy,
5. lékaøská potvrzení o zdravotní zpùsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa øeditele ne starí 3 mìsícù,
6. koncepce rozvoje koly s vlastnoruèním podpisem,
max. 4 strany formátu A4.
Vyhlaovatel je zpracovatelem osobních údajù. Uchazeèem
poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s ustanovením
è. 6 odst. 1. písm. b) a c) Naøízení EP a Rady EU 2016/679
ze dne 27. 4. 2016.
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo kdykoliv konkursní øízení zruit a to bez udání dùvodu.
O vyhláení konkursního øízení rozhodla rada obce Chotoviny dne 9. 4. 2019.
Oznámení o vyhláení konkursního øízení bylo zveøejnìno na
úøední a elektronické úøední desce Obecního úøadu Chotoviny
a na webových stránkách obce dne 12. 4. 2019.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny
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Podivný
hodináø

Je to zvlátní, ale kadý zkuenìjí soudce potvrdí, e mezi
lidmi, kteøí se nìjakým zpùsobem dostali do rozporu se zákonem, je i nemalé procento mimoøádnì nadaných a v urèitém
smìru neobyèejnì schopných
osob, které  kdyby tìchto svých
vlastností vyuili, jak se øíká, pro
dobro vìci  mohli by proít celý
ivot v pokoji a míru. K jejich
kodì je ale nìco stále ene
z jednoho maléru do druhého
a tak nezanedbatelnou èást ivota proijí za katrem. Jako Jiøí
Paek.
Ètrnáctý leden roku 1896 byl
pro tohoto mue velice významným dnem, který dlouho oèekával. Koneènì se ho doèkal,
a s ním i okamiku, kdy se pøed
ním otevøela bytelná vrata táborského vìzení. Koneènì byl
zase volný jako pták! Jene bez
haléøe v kapse lze jen tìko uvìøit nadìji, e se koneènì poøádnì nají a pohodlnì vyspí. Teï tu
stál pøed táborskou vìznicí
v mrazivém a pomourném dopoledni sám, s celým svým majetkem, pouze s malým balíèkem
osobních vìcí v ruce, kolem nìj
spìchali cizí lidé a on pøemýlel, kam se vrtne.
Paek byl rodákem z malé
vesnièky na Beneovsku, ale
Tábor znal velice dobøe, protoe ve stejné situaci jako dnes,
se tu ji ocitl potøetí. Ano, u tøikrát se tu za ním zavøela vìzeòská vrata a on si pokadé umiòoval, e to musí být naposledy. Nebylo! Jiøí Paek byl za svùj
pomìrnì krátký ivot tøináctkrát
trestán za podvody a jednou za
zpronevìru, co jistì nebylo
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patné skóre, zváíme-li, e mu
bylo necelých pìtaètyøicet let.
Ne vechny tresty si ale odpykal v Táboøe. Devìtkrát se seznámil s trestnicemi ve Vídni
a jednou sedìl v Praze  Na Pankráci.
Pøesto se o Pakovi nedalo
jednoznaènì øíci, e je sprostý
kriminálník a úplnì zkaený èlovìk. Jak u bylo øeèeno, pocházel z malé vísky, odkud  jako
jiní mladí lidé v tom èase  odeel v mladistvém vìku do Vídnì, aby se vyuèil hodináøem.
Brzy se zjistilo, e pro tento obor
je mimoøádnì nadaný, práce se
mu líbila a brzy se vypracoval
natolik, e mu mistr svìøoval
nejsloitìjí opravy. O Pakovi
se záhy rozneslo, e neexistuje
hodinový stroj, který by neopravil a jeho éfovi se zakázky jen
hrnuly.
Lidé pøináeli nejrùznìjí
typy hodin, o kterých u nevìøili, e by jetì ly opravit, ale zázraèný tovary je vdy z tohoto
omylu vyvedl. Pak nutnì pøiel
den, kdy Paek usoudil, e je èas
se osamostatnit a vydìlávat jen
pro sebe. Stalo se, zákazníci zaèali chodit do jeho opravny a tak
se zdálo, e na ikovného hodináøe padl astný ivotní los.
Ve naznaèovalo, e Paek
se stane váeným a hlavnì movitým obèanem, kdyby nebylo
onoho osudného dne, kdy k nìmu pøiel elegantní mu a pøinesl skuteèný hodináøský skvost
 staré, nádhernì zdobené stolní hodiny, s ádostí, aby je opravil. Paek byl naden. Do hodin
se rázem zamiloval a s úplnou
rozkoí se dal do práce. Podaøilo se, pøekrásné hodiny ly jako
výcarky, ale nastal jiný problém. Paek si umanul, e hodiny musí mít jen pro sebe a pro-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Anna Bohuslávková, Polánka
Josef Malenický, Chotoviny
65 let Jaroslav Vácha, Èervené Záhoøí
Jiøí Koeluh, Chotoviny
Mgr. Rudolf Orct, Øevnov
70 let Zdeòka Miòhová, Chotoviny
Hana Samcová, Chotoviny
75 let Alena trohmajerová, Chotoviny
Miloslav Zvonaø, Chotoviny
85 let Marie emberová, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

to jejich majitele informoval, e
jeho provozovna byla vykradena a jeho hodiny jsou fuè.
S takovým stavem vìci se majitel hodin pochopitelnì nechtìl
smíøit, obrátil se na policii, tak
se na podvod rychle pøilo,
a Paek putoval do arestu.
Nebudu dál vypisovat Pakovy ivotní osudy. Øeknu jen, e
nezùstalo pouze u tohoto provinìní a on klesal stále hloubìji
ke dnu lidské spoleènosti. Nakonec pøiel o nemalý majetek,
o ivnostenský list a byl nucen
se ivit jako pøíleitostný pomocný dìlník. Jeho opravárenská zruènost byla ale stále vyhláená, jen v poctivosti Paek
selhával stále èastìji. To mu ve
Vídni vyneslo devìt trestù. Proto se rozhodl odejít do Prahy,
ale i tam ho zavøeli pro zpronevìru.
Pak odeel do Tábora, toulal
se po jeho okolí a v hospodách
lidem spravoval hodinky. Ale
i zde ho pronásledovala neblahá váeò, která mu vynesla dalí tøi tresty. A nyní se zase rozhodoval, jak dál v ivotì.
Paek nakonec usoudil, e
bude nejlépe kdy pùjde tam,
kam ho nohy ponesou, a tak se
stalo, e v den svého proputìní naveèer stanul v Hlasivu, pøed
enkýøem v hospodì. Rovnou
mu øekl, co je zaè, e nemá na
útratu ani na nocleh, ale e mu
za to rád spraví jeho hodinky.
To se hospodskému právì ho-
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dilo a Paek v Hlasivu koneènì
zakotvil.
Nejen v Hlasivu, ale i v jeho
okolí se rychle rozneslo, e
v tamní hospodì je èlovìk, který rychle a hlavnì levnì opraví
kdejaký jankovitý hodináøský
strojek, a Pakovi se zakázky jen
hrnuly. Jene! Pakova neblahá
sbìratelská váeò se projevila i zde. Opravy starých staroitných hodin, ale i prstenù, neustále protahoval, z èeho vzelo
mnoho mrzutostí. A tak se stalo, e Paek dvacátý den po
svém proputìní z poslední vazby oznámil hostinskému, e jde
do Tábora, aby si opatøil nutné
souèástky hodin, a pak se v Hlasivu u neukázal. Své kroky zamíøil rovnou do Vídnì, kde se
na osmi dùvìøivcích pokusil zopakovat svùj otøelý trik. Brzy se
ale zjistilo, e Paek má ve Vídni
policejnì zakázaný pobyt, a v tu
dobu také do Vídnì dorazil na
jeho osobu zatykaè pro podvody spáchané v Hlasivu a jeho
okolí.
A tak pøesnì za mìsíc a den
po svém proputìní se za Pakem opìt zavøely dveøe táborské trestnice, kam byl z Vídnì
deportován. Soud mu nadìlil
deset mìsícù tìkého aláøe
a po odpykání trestu nad ním
naøídil policejní dohled. Toho se
ale zázraèný hodináø nedoil.
Ve vìzení zemøel následkem tìké tuberkulozy.
Jaroslav Wimmer
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NOVÉ KNIHY
SOPHIE HANNAH  NEVIDÌLI JSTE
MELODY? Cara je matkou dvou odrostlých dìtí, kdy se vak znovu
ocitne v jiném stavu, manel i obì
dìti se k jejímu tìhotenství staví spí
lhostejnì. Zklamaná pøístupem
svých nejbliích se Cara rozhodne
zmizet z Anglie do luxusního rezortu v Americe, aby si zde ujasnila, jak
tedy dál. Sotva vak pøijede, zaènou
se dít divné vìci. Nejprve ji recepèní
pole do pokoje, kde u nìkdo bydlí, a následnì se zaènou íøit øeèi, e
se tam objevila Melody  dívenka,
která mìla být pøed sedmi lety zavradìná svými rodièi, ale její tìlo
se nikdy nenalo. Kdy se Cara
o onen pøíbìh zaène zajímat, úplnì
ji pohltí. Co se tehdy doopravdy
vlastnì stalo?
CHRISTINA LAUREN  SPOLUBYDLÍCÍ. Kdy svatbou vztah nekonèí,
ale teprve zaèíná...Holland Bakkerová má byteèek na Manhattanu, nenároènou asistentskou práci v divadle
a touhu stát se spisovatelkou. U est
mìsícù ale nenapsala ani øádku. Místo toho den co den postává ve stanici metra na Padesáté ulici a dychtivì
poslouchá, kdy hraje On. Calvin,
chlap s tìma nejuhranèivìjíma zelenýma oèima, neodolatelným ir-

ským pøízvukem a ïábelskými prsty na strunách kytary. Právì takového sólistu by nutnì potøebovali v divadle, které vede Hollandin strýc. Jene to má drobný háèek: Calvin je ve Státech u pár let
nelegálnì. Nenala by se nìjaká cesta, jak pro nìj získat povolení k pobytu? Co tøeba fingovaný sòatek?
Christina Laurenová - je vùbec tøeba
nìco dodávat? Pøichází dalí romantický i zábavný pøíbìh nejen pro ètenáøky, které si oblíbily románové
série Vánivý a Boský. Tentokrát
spoleènì nakoukneme do oslnivého
svìta muzikálových divadel na
Broadwayi, ale i do newyorských
ulic, barù a samozøejmì také do lonice hlavních hrdinù. Kniha Spolubydlící se v USA stala bestsellerem
a pøedlohou pro hollywoodské filmové zpracování.
TÁÒA KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
MÁMA. Helga dìlala vdycky vechno s plným nasazením. Touila být
dobrou manelkou, mámou i babièkou. Podaøilo se jí to. Rodinì vytvoøila bezpeèný pøístav naplnìný láskou a pochopením. A i kdy syn
a dcera jsou u dávno dospìlí a mají
své rodiny, nic se na tom nezmìnilo. Poøád je ochotná pomoct, vy-

FOOTFEST 2019:
ètvrtek 18.  sobota 20. èervence

Footfest v elèi u Tábora je festival s dlouholetou tradicí. Letos probìhne ji 15. jubilejní roèník  3 dny muziky, 3 stage, èetí
i zahranièní interpreti, hudební multiánrovost, festivalová seznamka a bohatý doprovodný program. Na naem letním festivale se rozhodnì nudit nebudete! Ke kulturnímu záitku nabízíme i aktivní pohyb 
oblíbený fotbalový turnaj eleèský pohár,
na který se stále mùete registrovat.
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slechnout si kadého, poradit.
Neèekala za to pøehnaný vdìk,
ale nepoèítala ani s chladem
a kritikou... Jak to zvládne?
MINIER BERNARD  SESTRY. Kvìten 1993. Zaèínající policista Martin
Servaz se úèastní neúspìného vyetøování dvojnásobné vrady sester obleèených v atech k prvnímu

svatému pøijímání. Místo èinu nápadnì pøipomíná scénu z knihy Erika Langa, známého autora thrillerù,
kterého se vak nepodaøí usvìdèit.
O pìtadvacet let pozdìji je Servaz
povolán k vyetøování záhadného
úmrtí v domì stejného spisovatele.
Podaøí se najít souvislost mezi obìma pøípady a dopadnout vraha?

Pro dìti a mláde:
DANIELA KROLUPPEROVÁ  VÌDÍ
DRACI O LEGRACI? Veselá moderní pohádka od známé èeské autorky
o neohroené princeznì, která vidí
svìt kolem sebe, jaký je, a pøi rozhodování se neøídí strachem a pøedsudky, ale svým zdravým rozumem.
A tak kdy se do království pøistìhuje neastný osamìlý drak, nepropadá panice jako ostatní obyvatelé, ale
snaí se pøijít na to, jak mu v jeho
situaci pomoci. Kníka je vhodná pro
nácvik genetické metody prvního
ètení, nebo je vysázená velkými písmeny.
JIØÍ KAHOUN  O ÈERTECH, MEDVÌDECH, MYKÁCH A VECH
MÝCH PØÁTELÍCH. Pøijmìte pozvání do zemì prázdnin, zvíøátek a straidýlek, do kraje dìtství a snù, kde je
poøád hezky, a svítí sluníèko nebo
chumelí. Tady si voda hezky odpoèívá v rybníècích Nebíèku a Kastrùlku. Obèas prosvití kolem èert Pu-

kavec. A krásnì teplo je v útulném
kníkovém domeèku. To by bylo
nìco, bydlet v kníce... Co myslíte,
dìti? Tøeba pøijdou na návtìvu
i myáèci Kousek a Bavlnka, pøiletí
si popovídat malí huòatí medvídci
Èmelda a Brumda a na návtìvu
dorazí kocouøí strýèek z Ameriky.
Pohádkové pøíbìhy jednoho z nejoblíbenìjích vypravìèù doprovází
krásné a výpravné ilustrace Lucie
Dvoøákové v novém reprezentativním
výboru toho nejlepího z autorovy
tvorby pro dìti. Kniha je urèena pro
dìti od 6 let.
BRAM STOKER  DRÁKULA. (zkrácené dvojjazyèné vydání) Pøíbìh Jonathana Harkera, anglického právníka, který odjídí do Transylvánie
za hrabìtem Draculou, aby s ním
projednal koupi nìkolika domù
v Londýnì. Bìhem nìkolika dní ale
zjistí, e s hrabìtem není nìco v poøádku.
Z. Sumerauerová

TO JE NEJKVALITNÌJÍ ÈESKOSLOVENSKÝ
LINE-UP MEZI LETNÍMI FESTIVALY

Na letoním roèníku vystoupí zpìvák s nezamìnitelným hlasem RICHARD MÜLLER
a také hudební kapely DOGA, TRAKTOR,
OLYMPIC, INÉ KAFE, MIG 21, VISACÍ ZÁMEK,
KATAPULT, HORKÝE SLÍE a dalí. Tìit se
mùete i na dalí hudební hvìzdy ze zahranièí. Uvidíte napøíklad THERAPY?, THE CARBURETORS èi panìlskou legendu SKA-P,
která je moná jednou z nejznámìjích skapunkových kapel vùbec.

Stále probíhá pøedprodej vstupenek, a to
na celý festival i na jednotlivé dny. Vstupenky mùete poøídit i v kamenných prodejnách. Seznam tìchto prodejen najdete
na naem webu zde: https://www.footfest.cz/
kamenny-predprodej/. K dispozici budou tradiènì i VIP vstupenky, díky kterým si uijete
napø. vlastní zahrádku a toaletu nebo bezplatnou konzumaci jídla a pití. Vekeré typy vstupenek objednávajte na: www.footfest.cz/obchod.
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Je dokouleno, dohráno, dobojováno ... zaèínáme bourat, rekonstruovat, modernizovat...
Koneèné výsledky pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019

Drustvo A  Divize Jih

KK PSJ Jihlava  Chotoviny
3196 - 3065  6 : 2 Jan Bartoò 548,
Makovcová 497, Køemen 485, Hrstka 524, Vacko + David Bartoò 473, Hein 538.
Poslední zápas jsme odehráli na jihlavské kuelnì, kde jsme hráli o druhé
místo. Bohuel zranìní nás limitovalo a museli jsme sestavu trochu improvizovat. Soupeø nehrál úplnì dobøe, ale my jsme nepøedvedli dobré výkony. Tudí druhé místo si po výhøe oprávnìnì zaslouila právì Jihlava.
Tato sezóna zaèala velmi dobøe. Podzim jsme hráli parádnì a byli jsme
první. Bohuel jarní sezónu jsme totálnì nezvládli. Prohráli jsme jednou na
domácí kuelnì, ale z venku jsme nepøivezli ani jeden bod. Tøetí místo není
patný výsledek, ale cíle byly opravdu vyí, a to se nepovedlo. Tudí urèitì
zklamání. Doufám, e v pøítí sezónì, u na nové ètyødráze, ukáeme vem
i divákùm, e pro Chotoviny ligu vyhrajem... Pøeji vem, aby si uili volno
po sezónì, doléèili zranìní a na podzim v plné síle - zdar! Za drustvo A
Honza Bartoò
Tabulka drustva A:
1. TJ Centrop. Daèice D
31
7. TJ Sokol Èastrov
22
8. TJ Slovan J. Hradec
19
2. KK PSJ Jihlava B
29
9. KK Loko Tábor B
18
3. TJ Sokol Chotoviny
27
4. TJ Sokol Sobìnov
25
10. TJ Nová Vèelnice
18
11. TJ BOPO Tøebíè
17
5. TJ Spartak Pelhøimov
22
12. TJ Sokol Nové Hrady
14
6. TJ Jiskra N. Bystøice
22
Jednotlivci 120 HS - umístìní / prùmìr: 13. Hein/ 539, 19. Jan Bartoò/ 534,
31. Køemen/ 522, 33. Hrstka/ 521, 54. David Bartoò/ 499 kuelek,
(bez poøadí Foøter/ 536, Bervida/ 517).
Jednotlivci 100 HS - umístìní / prùmìr: 5. místo Hein/ 446, 7. Bartoò/ 444,
21. Hrstka/ 425, 32. Køemen/ 411, 50. David Bartoò/ 403 kuelek,
(bez poøadí Bervida/ 432, Foøter / 411).

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny  KK Èeský Krumlov kontumace  8 : 0
Na poslední domácí utkání jsme se pøipravovali jako na historicky poslední nae utkání na staré dobré dvoudráze. Bohuel soupeø se ze
zdravotních i osobních dùvodù nìkterých hráèù nemohl dostavit. Zisk
dvou bodù z kontumovaného zápasu nás nakonec posunul do pøední
poloviny tabulky. Ale nejen tyto body. Celkem jsme na jaøe uhráli bodù
ètrnáct a hlavnì venkovní body rozhodly o naem koneèném estém
místì. Pochvalu za tento výsledek zaslouí vichni. Hlavnì mladí, kteøí se
stateènì vyrovnávají tìm starím a zkuenìjím. Dìkujeme divákùm za
pøízeò a doufám, e na nové ètyødráze to bude stejné, nebo snad jetì lepí.
Po èasovì nároèném soutìním roèníku pøichází zaslouené volno a odpoèinek. To bude trvat a do srpna, kdy zaèíná tréninková pøíprava. Nìkdo ale
nevydrí a úèastní se v období mimosezóny nìkterých turnajù. Bohuel
výhled do pøítí sezóny je dost neurèitý.
Z dùvodu rekonstrukce budeme nuceni odehrát utkání podzimní èásti pravdìpodobnì na høitích soupeøù a jaro pak dohánìt na naich nových drahách. To bude dost nároèné pro získání dostateèného poètu bodù na uhájení úèasti v krajské soutìi. Ale s vaí podporou to jistì zvládneme.
Hodu zdar!
Za drustvo B Jirka Svaèina
Tabulka drustva B:
1. TJ Tatran Lomnice n/L.
30
7. KK Èeský Krumlov
22
2. KK Hilton Sez. Ústí B
27
8. TJ Nová Ves u È. B.
22
3. TJ Spartak Sobìslav
25
9. TJ Sokol Písek
22
4. KK Hilton Sez. Ústí A
25 10. TJ Kunak A
18
5. TJ Dyn. È. Budìjovice
24 11. TJ Loko È. Budìjovice
16
6. TJ Sokol Chotoviny
22 12. TJ Jiskra N. Bystøice
11
Jednotlivci 100 HS - umístìní / prùmìr: 16. místo Svaèina/ 420, 22. Makovec 418,
29. Køemenová/ 413, 36. Makovcová/ 408, 58. Svatoová/ 389 kuelek,
(bez poøadí Chobotský/ 414, Lenka Køemenová ml. 410, Kuèerová 377)

MINULOST

Drustvo D  Okresní pøebor

Nae déèko se po druhém místì v Okresním pøeboru
pøihlásilo do kvalifikace o vyí soutì - Krajský pøebor II,
která se konala v sobotu 27. 4. v Blatné. Za úèasti vítìzù ostatních okresù
Jihoèeského kraje jsme obsadili ètvrté nepostupové místo. Pøece jen chybìlo pár kuelek, ale vichni se snaili a pro nìkteré to byla pìkná zkuenost.
1. KK Èeský Krumlov 2486, 2.TJ Sokol Slavonice 2443, 2.TJ Fezko Strakonice 2414, 4. TJ Sokol Chotoviny 2375 ( Filip 402, Martina Køemenová
378, Kubeová 375, mejkal 380, mejkalová 415, Vacko 422 ). Tak zase
za rok.

PMN, ÈPD

Kromì uvedených pravidelných soutìí dospìlých se nae mláde zúèastnila série turnajù Èeského poháru dorostu (ÈPD) a ti mladí Poháru mladých nadìjí (PMN).
V PMN nastupovali mladí áci Michal Pavlíèek, Matìj Poula, Vítek Vacko,
Filip Vylít, 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.
Pavel Makovec odehrál letoní roèník ÈPD velice dobøe, nakonec obsadil
27. místo, prùmìr 526 kuelek. V této kategorii je velmi silná konkurence
a vysoké výkony, tak nám sice nìco chybìlo, ale dobrý.
Váení pøíznivci, fandové, hráèi minulí, souèasní i budoucí chotovinských
kuelek. Jak je z uvedeného hodnocení patrné, vichni bojovali jak nejlépe
to lo. Nìkdy se daøí, jindy ménì, hlavní je si spoleèné chvilky uívat s nadhledem a radostí. Zároveò dìkujeme vìrným fanoukùm za podporu a pøízeò.
Uzavíráme tedy nejenom soutìní roèník 2018/2019, ale také jednu dlouhou a úspìnou etapu historie naeho - vaeho sportu v Chotovinách.
Po zaloení oddílu kuelek v roce 1960 a následném vybudování kuelníku
za fotbalovým høitìm v roce 1963, se provádìly mnohé úpravy (podhledy,
segmenty, zateplení, nové stavìèe, atny, klubovna, sociální zázemí). Nyní
pøichází na øadu zásadní pøestavba a rekonstrukce na moderní ètyødráhovou kuelnu.
Tento obrovský posun díky zastupitelùm a vedení obce urèitì pøinese dalí
monosti ve spoleèenském i sportovním vyití obèanù obce. Nebude to sice
snadné, ale za pøispìní vech se tato mylenka trápící nás ji dlouhé roky
podaøí jistì zdárnì realizovat.
Zaèínáme v èervnu a hotovo bude do konce letoního roku.
Vechny zveme na závìreèné posezení a bilancování.
Poslední rozlouèení s naí pùvodní kuelnou se koná v rámci
 Kuelkáøské dokulné  v sobotu odpoledne 11. 5. 2019 .
Tradièní velkou spoleèenskou událostí zakonèíme herní sezónu,
podìkujeme stávajícímu sportovnímu stánku za strávené chvíle
a pøejdeme do dalí budovatelské etapy. Dovolte, srdeènì vás
vechny pozvat na sobotní odpoledne na kuelnu. Tìíme se!!!
Na shledanou v roèníku 2019/2020. HODU ZDAR!

Miroslav Vacko
pøedseda oddílu kuelek TJ Sokol Chotoviny

POZOR! Z dùvodu výe uvedených skuteèností nebude v srpnu,
v rámci Chotovinských slavností, otevøena kuelna pro veøejnost.
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V CHOTOVINÁCH SE KOPALO PRO ROLNIÈKU, ÁÈKO PROHRÁLO DERBY
A MINIPØÍPRAVKA MÁ ZA SEBOU OSTROU PREMIÉRU! í fotbalisté. Premiérový zápas èe-

První kvìtnový víkend se stal chotovinský stadion svìdkem øady zajímavìjích událostí, ne na jaké je
èasto zvyklý. Sobotní odpoledne
bývá nejèastìji spojeno se zápasem
nejsledovanìjího chotovinského
týmu  tedy áèka. Jene tentokrát
toho bylo k vidìní mnohem víc. Celkem ètyøi zápasy, z toho jedno kruté
derby a jedna velká premiéra, a po
zápase pøila na øadu tombola. A to
vechno proto, e se sobotní odpoledne vìnovalo charitì.
Výtìek ze vstupného a z lístkù do
tomboly poputuje na úèet Diakonie

Rolnièka a pouit bude na rekonstrukci prostor slueb pro klienty
s mentálním postiením v Táboøe, jak
ostatnì hlásaly plakáty ohlaující
velkou událost. I pøes dé, který
Chotoviny nemalou èást celého odpoledne suoval, se akce vydaøila.
Vybrala se spousta penìz, s pøíspìvkem pøiel i soupeø A týmu z Mladé
Voice, a hlavnì závìreèná tombola
pøinesla hodnì radosti.
Kdy se oprostíme od charity
a budeme mluvit o fotbale, také se
toho událo spoustu. Své zápasy sehrála starí i mladí pøípravka, na

høitì vybìhli poprvé i nejmení fotbalisté z mini pøípravky a ve dovril lágr kola I. B tøídy  derby mezi
Chotovinami a Mladou Voicí.
Napilno mìl pøed avizovaným derby hlavnì trenérský tandem Malenický-Vylít. Nejprve jejich svìøenci
z mladí pøípravky ve svém ètvrtém
jarním zápase porazili v mini derby
Mladou Voici 8:2. Kluci se zlepují kadým zápasem, a to je na høiti
vidìt, hodnotil trenér Malenický.
Jakmile skonèil jeden zápas, oba
trenéøi u bìeli na druhý. Na høitì
toti vcházeli úplnì poprvé ti nejmen-

Výsledky A týmu se zlepují!
Naposledy jsme Vás letmo informovali o zápase s lídrem soutìe,
který skonèil remízou 1:1. Na tento
slibný výsledek vak svìøenci trenéra Mendela nedokázali o týden pozdìji navázat. S neménì kvalitním
soupeøem, který aktuálnì okupuje
5. místo tabulky, se vak hrál vyrovnaný zápas, kterému by více sluela
remíza. Áèko v Hraditi u Písku odehrálo solidní zápas, domácí byli více
dùrazní a po poloèase vedli 1:0.
Ve druhém poloèase, v 61. minutì, domácí znovu udeøili. I Chotoviny si vak vypracovaly slibné ance,
jednu z nich promìnil ke konci zápasu Pavlíèek, který sníil na koneèný výsledek  1:2.

HRADITÌ  CHOTOVINY
2:1 (1:0)
K druhému jarnímu domácímu zápasu se Chotoviny postavily proti
soupeøovi ze Øepèe/Opaøan. Ambice byly veliké, tým Øepèe/Opaøan na
tom není v tabulce nejlépe a jejich
výkony jsou nevyrovnané. Bohuel
vak ani proti tomuto soupeøi první
jarní výhra chotovinského týmu nepøila. Poloèasový výsledek 0:0 vy-

drel a do konce zápasu.

CHOTOVINY
 ØEPEÈ/OPAØANY 0:0

Pøece jen se hráèi hlavního chotovinského týmu doèkali, týden po remíze s Øepèí pøila první jarní výhra. Na høiti Boetic v pátém jarním zápase chotovintí prolomili
jarní smùlu a na høiti naprosto dominovali. A to i pøes fakt, e se tým
musel obejít od opory ve støedu zálohy  Pavlíèka. Hned ve 3. minutì
svùj první jarní gól vsítil kanonýr
Chotovin Volodymyr Bondarev, na
nìho brzy navázal Tomá Vrhel. Po
poloèase navýil skóre jetì Tomá
Cetlovský, který skóroval na koneèný výsledek  3:0.
Kluci hrají na jaøe velmi dobøe,
i kdy výsledkovì to tak úplnì nevypadalo. Proto jsem moc rád, e jsme
to prolomili. Teï by to chtìlo potvrdit v Putimi, øíká trenér Mendel.
BOETICE  CHOTOVINY
0:3 (0:2)
A jako by hráèi slova trenéra Mendela vyslyeli. Nebylo to vak bezproblémové, cestovalo se daleko
a i kdy je Putim v tabulce poslední,
ukázala svou sílu. Vstup do zápasu
byl skvìlý, ve 13. minutì se dokázal

trefit mladý èlen týmu - Tomá Cetlovský. Soupeø od Písku, kterého
Chotoviny na podzim pøejely rozdílem tøídy (9:0), vak dokázal v 78.
minutì vyrovnat a zkomplikovat hostùm cestu za povinnou výhrou.
V tlaku na konci zápasu znovu dokázal pøekonat brankáøe domácích
Cetlovský, èím zajistil 3 body.

PUTIM  CHOTOVINY
1:2 (0:1)

kal mini pøípravku a stejnì tak to
pøilo v souboji s rivalem z Mladé
Voice. Malí chotovintí caparti pobíhající po høiti nakonec deklasovali svého soupeøe v pomìru 9:1.
Mám z toho velkou radost, na klucích vidím, e je to hroznì baví,
usmíval se trenér Malenický.
Po radosti a úsmìvech od ucha
k uchu ale pøilo hoøké vystøízlivìní. Áèko toti jako jediné nezvládlo
své derby s Mladou Voicí a padlo
1:3. Po poloèase hrùzy, ve kterém
Chotoviny ztrácely na svého soupeøe tøi góly, se domácí tým sice sebral, staèil u ale jen sníit a odvrátit
tak jetì vìtí zklamání. Prospali
jsme první poloèas. Po bouøce v kabinì se hra zlepila, ale na tøi body
to nestaèilo, hodnotil po zápase
kouè Duan Mendel.
Prohra v derby sice bolí, dvì mení se ale vyhrály, a hlavnì se pomohlo dobré vìci. V tu chvíli jde fotbal
trochu stranou. I pøes zimu, dé
a prohru áèka, se na první kvìtnový
víkend roku 2019 bude vzpomínat
v dobrém.

MUI A  I. B tøída  sk. C
1. Kováøov
54:24
2. Vìtrovy
53:29
3. Ml. Voice
50:28
4. Chyky
40:24
5. Hraditì
39:33
6. Mirovice
35:29
7. Chotoviny
41:27
8. Kluky
42:37
9. Boetice
28:31
10. Sepekov
27:46
11. ØepeèOpaøany 32:50
12. D. Bukovsko 22:35
13. Králova Lhota 35:55
14. Putim
23:73

41
38
37
37
33
30
29
24
24
24
16
14
14
10

Rozlosování dalích zápasù
Mui A  I.B tøída muù  sk. C

21.
22.
23.
24.

kolo
kolo
kolo
kolo

12. 5.
19. 5.
25. 5.
1. 6.

Mui B  3. tøída

17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo

11. 5.
18. 5.
26. 5.
2. 6.

NE
NE
SO
SO

Chyky  Chotoviny
Chotoviny  Králova Lhota
Kluky  Chotoviny
Chotoviny  Sepekov

15:00
16:00
16:00
17:00

SO
SO
NE
NE

Mìice  Chotoviny B
Chotoviny B  Vlastiboø
Stádlec  Chotoviny B
Chotoviny B  Vlkov

14:45
17:00
17:00
14:30

Chotoviny  Jistebnice
J. Hradec  Chotoviny
Chotoviny  Kunak/Studená
Vìtrovy  Chotoviny

10:00
18:00
10:00
10:00

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo

11. 5.
17. 5.
26. 5.
2. 6.

SO
PÁ
NE
NE

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

