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ZDARMA

ze, to je kluk vrchního èetníka!
Potom Bohunka Otradovcová
pøinesla velikou cukrovou devadesátku i s obrovskými prskavkami. To bylo slávy! Hned se
rozkrájela pro kadého, aby se

nakazila doil se takového
pìkného vìku, jako nai oslavenci. Kdy vedoucí Míla potøebuje nìco organizaèního sdìlit
pøítomným, tak má píalku, aby
to hejno utiil. A u tu byl konec, pøálo se a znovu se pøálo,
v hlouècích jsme se louèili. Také
já jsem tam stál ve svých mylenkách a jen tie zaeptal: A
kukaèka vám vem tu stovku
vykuká a a tìstí pùjde kolem
vaich domù, a na okénko vdycky zauká. Ludvík Markvart

Chotovintí senioøi slavili

A vìru bylo co slavit! V pondìlí 5. záøí na pravidelném setkání byly oslavy opravdu velkolepé. Tøi èlenové  vedoucí Míla
Pekárek, Anièka Mikeová a
Ludvík Markvart zde oslavili své
devadesátiny. Jen jsme nevìdìli, zda se bude moci dostavit
Anièka Mikeù, protoe ta je nechodící. Náhle se vak Anièka
objevila ve dveøích za pomoci
svých nejbliích. Velký potlesk
jí pøivítal. Tak u mùeme zaèít!, pronesl vedoucí a hned
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spustil na harmoniku uvítací
tu. Pepa Procházkù na nic neèekal, vyndal svoji heligonku,
a hned se to rozjelo. A tak se zpívalo, jedlo, pilo, a také na veselé povídaèky pøiel èas. Zaèalo
se Anièkou: Kdy se ti ten úraz
stal, nám vem zatajil se dech.
Ale já hned pøiel s nápadem!
Musí si vzít Anièko padák, kdy
jde po schodech!
A tak byly básnièky na vechny oslavence. Miluka Svitáková a Maruka Passlerová chodily s láhvemi, byly párky, bylo
cukroví, hrálo se, zpívalo, vzpomínalo. Velikou kytici pro kadého zajistila Miluka Èechtická
z vlastní zahrádky. Veselé vzpomínky pøily také na øadu. Jak
otec Jiøky Pekárkové, kdy zjistil, e Jiøka pálí za Mílou, se nechal slyet: Toho holka ber, to
je ance veliká, tam jsou pení-
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Na fotografiích zleva Ludvík Markvart, Anièka Mikeová a Míla Pekárek

Za celý klub dùchodcù chceme jetì jednou vem oslavencùm upøímnì poblahopøát a podìkovat za jejich pøínos pro nae
setkání. Jsou jejich nedílnou
souèástí a hojnou mìrou pøispívají k dobré náladì a pohodì,
která nae pravidelná setkání
provází. Dìkujeme a tìíme se
na pøítì!
Bohunka Otradovcová
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 11. zasedání konaného dne
22. záøí 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti

Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr.
Bìtíková, p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Jordák, p. Mgr. Mendel,
p. Moos, p. PaedDr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Pecháè,
sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Praák.

Návrh usnesení: p. Filip,
p. Mgr. Mendel.
Ovìøovatelé: sl. Mgr. Sochùrková,
p. Pecháè.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 10. z.o.
a informace z obce.
2. Rozpoètové opatøení prove-

dené radou obce.
3. Nákup osobního automobilu.
4. Rozpoètové opatøení è.11.
5. Pozemky.
Pan starosta pøivítal pøítomné,
konstatoval, e zastupitelstvo
bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s progra-

mem jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis
a usnesení z 10. zasedání byly
ovìøeny p. Mgr. Honzou a sl. Mgr.
Sochùrkovou, byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou
proto povaovány za schválené.
Dále pan starosta uvedl, e
vechna usnesení byla splnìna
a informoval o dìní v obci:
â probíhá výbìrové øízení na
dopravní hasièský automobil
â bylo doplnìno dopravní znaèení v obci
â pracuje se na ádosti o dotaci
na domácí kompostéry
â obec jedná o opravì terasy
u kuelny
â obci byla pøislíbena dotace na
vybudování chodníkù v Chotovinách do max. výe
1 810 000, Kè
â spol. COMETT pøedbìnì souhlasí s tím, aby na toènu k nádraí ÈD zajídìly ze státní silnice tøi autobusové spoje
âprobíhají práce na rekonstrukci kanalizace v ul. Pod pejcharem
â øekl, e Chotovinské slavnosti se v letoním roce mimoøádnì vydaøily, byly pestré
a hojnì navtívené. Podìkoval vem, kdo se na pøípravì
a prùbìhu slavností podíleli.
2. Rozpoètové opatøení è. 10
provedené radou obce  je souèástí materiálù. Nebyly k nìmu
ádné pøipomínky.
Usnesení è. 143/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 10/
2016 provedené radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
3. Nákup nového osobního automobilu  osobní automobil
FABIA 1,2 HTP je z roku 2011.
S ohledem na jeho technický
stav rada obce navrhuje koupit
nový automobil stejné kategorie. Rada z nabídek vybrala a navrhuje zakoupit KODA FABIA
1,2 TSI v cenì 257.531 Kè, rovnì navrhuje souèasný automobil prodat formou protiúètu.
Usnesení è. 144/2016/Z11.
/pokraèování na str. 3/

10/2016

LISTY CHOTOVINSKA

STØÍPKY Z OBCE

❖ TOÈNA U NÁDRAÍ. Pøi jednání se spoleèností COMETT

PLUS bylo dohodnuto, e pro zaèátek budou na toènu
k nádraí Chotoviny zajídìt tyto autobusové linky:
1. 390 100 4, odjezd z Borotína v 5.45, v Táboøe v 6.15
2. 390 100 5, odjezd z Tábora v 17.30, v Borotínì v 18.06
3. 390 100 19, odjezd z Tábora ve 22.30, ve Støezimíøi ve 23.00
Nyní bude záleet na rozhodnutí krajského úøadu. Zmìna
by mìla zaèít platit od nového prosincového jízdního øádu.
❖ Obec Chotoviny poádala Øeditelství silnic a dálnic ÈR
v Èeských Budìjovicích o instalaci dvou kusù smìrových
tabulí pro odboèení ze státovky do místní èásti Moraveè.
❖ V pondìlí 26. 9. dolo k dopravní nehodì na køiovatce
na Øevnov. Pomoc pøi odstraòování následkù nehody
poskytli i nai hasièi.
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❖ Rada obce schválila ádost o navýení kapacity kolní
druiny z 95 na 105 ákù od 1. 10. 2016.

❖ V záøí byla dokonèena obnova kanalizace v ulici Pod
pejcharem. Obec obdrela na tuto akci dotaci od Jihoèeského kraje ve výi 400 000, Kè.

❖ Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí finanèních

prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Smlouva umoòuje získat finanèní prostøedky do výe 1 810 000, Kè na vybudované
chodníky ve støedu obce.
❖ Rada obce schválila opravu komunikace v ulici Úzká v Chotovinách a opravu komunikace ve støedu obce Øevnov.
❖ Obec Chotoviny upozoròuje obèany, e od pátku 14.10. 2016
od 18 hodin do nedìle 16.10. do 16 hodin bude uzavøen
prùchod za halou smìrem ke kolce. Dùvodem je konání
Chotovinského podzimního trhu.
Mgr. Zdenìk Turek

Projekt KORUNA ZA KILO: èervená nit roku 2015
Deset let fungování zpìtného odbìru v ÈR
oslavil ASEKOL pøedevím osvìtovým a charitativním projektem KORUNA ZA KILO, co je
spoleèná aktivita s Národní radou osob se zdravotním postiením ÈR (NRZP). Kromì pøínosu
v podobì ochrany ivotního prostøedí je hlavním smyslem akce finanèní podpora pro hendikepované obèany pøi získávání pracovních pøíleitostí.

Finanèní prostøedky pro hendikepované sbírají toti samotní obèané ÈR. Za kadý kilogram starého elektra, který lidé v prùbìhu roku 2015 vhodí do èerveného kontejneru, dostane nadaèní fond Rovná ance spolupracující s NRZP, jednu korunu.
Podle odhadù zaloených na loòských výsledcích sbìru by mohl nadaèní fond získat a 1 milion Kè.
Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup osobního automobilu
koda FABIA 1,2 TSI od firmy
CB Auto a.s., IÈ: 26031868
za 257 531 Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

Usnesení è. 145/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej osobního automobilu
koda FABIA 1,2 HTP formou
protiúètu.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètové opatøení è. 11
 v tomto rozpoètovém opatøení jsou zaúètovány finanèní prostøedky na nákup pozemkù a
osobního automobilu za poui-

Roadshow s TV Prima pøinesla
hendikepovaným témìø 200 tisíc Kè
Populární nadstavbou tohoto projektu
byla spolupráce s TV Prima a jejich zpravodajskou roadshow Prima jede za vámi. Èervený tým ASEKOL tak v prùbìhu 3 letních
mìsícù navtívil 15 mìst po celé ÈR. Pøíspìvek pro nadaèní fond Rovná ance byl
bìhem roadshow dokonce desetinásobný.
Za kadý kilogram, vhozený v den vysílání
zpráv do èerveného kontejneru na námìstí
jednotlivých mìst,
tak pøispìl ASEKOL
rovných 10 Kè.
V prùbìhu roadshow se na námìstích a v èervených
kontejnerech vyb-

tí zùstatku roku 2015.

Usnesení è. 146/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpoètové opatøení è. 11/2016,
které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
Odkup pozemkù
 odkup pozemkù pod úèelovou
komunikací Na Ventiku  Z.È.
a E.T. jako spoluvlastnice pozemkù p.è. 197/5, 198/3, 200/
2, 1488, 1490 v k.ú. Øevnov a
p.p.è. 85/4 v k.ú. Liderovice
o celkové výmìøe 245 m2 nabízejí obci tyto pozemky k odkoupení. Uvedené pozemky slouí
jako veøejnì pøístupná úèelová

ra-lo 166 547 kg vyslouilých elektrozaøí-zení, co po pøepoètu pøedstavuje celkem 196 562 Kè, které pomohou s financováním rekvalifikaèních a vzdìlávacích
kurzù pro hendikepované.
Zároveò mezi sebou soutìila ve sbìru
elektrospotøebièù i jednotlivá mìsta.
Tøi z nich, která mìla na konci roadshow
nejvìtí poèet kilogramù odevzdaného elektra na obyvatele, pak obdrela od spoleènosti ASEKOL ek v hodnotì 30, 20 a 10
tisíc Kè na charitativní úèely. Nejlepího
pomìru mnoství vytøídìného vyslouilého elektrozaøízení na jednoho obyvatele
dosáhl Mìlník, který jen tìsnì pøedbìhl druhý Tábor. Na tøetím místì skonèila Plzeò.
Podrobnìjí informace naleznete na webu
www.korunazakilo.cz.
H. Heømánková

komunikace, která je v Pasportu
MK Chotoviny vedena pod èíslem 117.
Usnesení è. 147/2016Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení pozemkù p.è. 197/5,
orná pùda o výmìøe 18 m2, p.è.
198/3, zahrada o výmìøe 52 m2,
p.è. 200/2, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 31 m2,
p.è. 1488, ostatní plocha, jiná
plocha o výmìøe 74 m 2, p.è.
1490, ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe 33 m2 ve v k.ú.
Øevnov a p.p.è. 85/4, ostatní
plocha, neplodná pùda o výmìøe 37 m2 v k.ú.Liderovice o celkové výmìøe 245 m 2 za cenu
50, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.

E.ON PORUCHY

800 225 577  777 263 658.
Usnesení bylo pøijato.
- odkup èásti pozemku pod komunikací Prùchodní  D.V.,
vlastní podíl o velikosti 1/3 pozemku parc. è. 519 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Chotoviny o celkové výmìøe 243 m2. Na
uvedeném pozemku je umístìna místní komunikace Prùchodní.
Usnesení è. 148/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení podílu o velikosti
1/3 pozemku parc. è. 519 v k.ú.
Chotoviny za cenu 4 050 Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 4/
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/dokonèení ze str. 3/

 odkup èástí pozemkù pod komunikací Prùmyslová a Polní
v Èerveném Záhoøí  H. Z. vlastní podíl o velikosti 1/21 pozemku parc. è. 132/179 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Èervené Záhoøí o celkové výmìøe 536 m2.
Rovnì manelé J.È. a Z.È. vlastní podíl o velikosti 1/21 tohoto
pozemku. Výe uvedené podíly
nabízejí Obci Chotoviny k odkoupení (obec zde vlastní podíl
o velikosti 5/21). Na uvedeném
pozemku je umístìna èást místní
komunikace Prùmyslová.
Manelé J.È. a Z.È. dále vlastní
podíl o velikosti 1/21 pozemku
parc. è. 132/56 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Èervené Záhoøí o celkové výmìøe
2099 m2. I tento podíl nabízejí
Obci Chotoviny k odkoupení
(obec zde vlastní podíl o velikosti 5/21). Na uvedeném pozemku je umístìna èást místní
komunikace Polní.
Je navreno tyto podíly odkoupit za cenu 50 Kè/m2.
Usnesení è. 149/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení dvou podílù o velikosti 1/21 pozemku parc. è.
132/179, kadý za cenu 1 276 Kè
a jednoho podílu o velikosti 1/
21 pozemku parc. è. 132/56 za
cenu 4 998 Kè, ve v k.ú. Èervené Záhoøí.

Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- odkup pozemku od st. podniku Lesy ÈR  pro realizaci chodníkù, parkovacích stání a sadových úprav mezi bytovými domy
v centru Chotovin obec potøebuje vlastnit i pozemek parc. è.
29/16, trvalý travní porost, o výmìøe 86 m2. Pozemek je ve vlastnictví Èeské republiky s právem
hospodaøit Státnímu podniku
Lesy Èeské republiky, který je
ochoten pozemek prodat za odhadní cenu 15 000 Kè, tj. cca
174,40 Kè/m2.
Usnesení è. 150/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení pozemku parc. è.
29/16 v k.ú. Chotoviny za cenu
15 000 Kè.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
- odkup pozemkù od spol. SORETA  Akciová spoleènost SORETA Group vlastní v k.ú. Chotoviny pozemky o celkové výmìøe 1173 m2, na kterých uvaovala postavit bytový dùm
o devíti bytech. V souèasné dobì nabízí obci tyto pozemky
k odkoupení vèetnì pravomocného stavebního povolení za
cenu 984 308 Kè.
Rada obce navrhuje nabídku
pøijmout, nechat upravit projektovou dokumentaci pouze na

4

pøízemní budovu o ètyøech bytech a ty potom vyuít pro potøeby obèanù obce.
Usnesení è. 151/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
dokoupení pozemkù p.è. 117/
17, 117/28, 117/29 a 117/34
o celkové výmìøe 1173 m2 v k.ú.
Chotoviny za cenu 687 708 Kè
a projektovou dokumentaci vèetnì stavebního povolení na bytový dùm za cenu 296 600 Kè.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
- ádost o odkoupení èásti
p.p.è. 55/10 v k.ú. Chotoviny
 ádají manelé M. a J. J., vlastníci rodinného domu èp. 30 a sousední p.p.è. 55/1. Pozemková
parcela è. 55/10 o výmìøe 6 m2
je pøiplocena k p.è. 55/1.
Usnesení è. 152/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje èásti pøiploceného pozemku pac. è. 55/10 v k.ú.
Chotoviny za cenu 100 Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- ádost o prodej pozemku
parc. è. 100/15 v k.ú. Chotoviny
 o odkoupení sousedního,
èásteènì pøiploceného pozemku ádá pan M. M., vlastník øadového domu èp. 165.
Je navreno prodat horní èást
parcely (pøedzahrádku) o výmì-

øe 118 m2 za cenu 200 Kè/m 2
a boèní èásteènì pøiplocenou
èást o výmìøe 155 m2 za cenu
100 Kè/m2.
Usnesení è. 153/2016/Z11.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje pozemku p.è.
100/15 v k.ú. Chotoviny za cenu
39 100 Kè.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
- ádost o prodej èásti pozemku p.è. 143/9 v k.ú. Jeníèkova
Lhota  o èást o výmìøe cca 120
m2 (nebo i mení èásti) ádají
manelé V. a A. K., jako vlastníci
rekreaèního domu è. ev. 107 a
okolních pozemkù parc. è. 143/7
a 143/8. Na pozemku p.è. 143/9
se nachází obecní úpravna pitné vody pro vodovod Jeníèkova Lhota. Z dùvodu dobré obslunosti úpravny vody nebo
pøípadného rozíøení této úpravny je navreno neschválit zámìr
prodeje.
Usnesení è. 154/2016/Z11.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny
neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku parc.è. 143/9 v k.ú.
Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve 19:55 hodin
Zapsala: Marie Knotková

SBÍRKA NA ZVON V CHOTOVINÁCH
Náboenská obec CÈSH
v Chotovinách
(IÈO 65972031)
zahájila

dnem 1. srpna 2016

veøejnou
sbírku

za úèelem shromádìní
finanèních prostøedkù

na poøízení
nového zvonu

do kostela (sboru) Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách.

Své dary mùete zasílat na úèelový transparentní úèet è. 2501013888/2010
nebo odevzdat proti zápisu do sbìrací listiny èi vloením do úèelové pokladnièky
ve sboru v Chotovinách. Pøispìt lze i zakoupením pohlednic z limitované série.
Vichni neanonymní dárci budou zapsáni do Pamìtní knihy zvonu, která bude
po ukonèení sbírky vydána. Dárcùm, kteøí vìnují více ne 7777,- Kè je vyhrazena
monost, aby se jejich jméno stalo souèástí zvonu. Platí pro fyzické osoby, firmy,
spolky a sdruení apod.
Sbírka byla øádnì oznámena KÚ Jihoèeského kraje, který k tomuto vydal dne
7. 7. 2016 Osvìdèení pod è.j. KUJCK 957994/2016.
Zvon o prùmìru 68 cm a váze 160 kg by mìl nést jméno jihoèeských velikánù
Jana Husa a Jana iky.
Dìkujeme vem ochotným dárcùm.
Ké i tento zvon se brzy stane ohlaovatelem cesty lásky a nadìje,
aby dobrý Bùh rozmnoil poehnání v naich domovech.
S vdìèností: Rada starích a faráø n. o. CÈSH v Chotovinách.

PAMÁTKA
ZESNULÝCH

bude uctìna pøi bohoslubách
v Husovì sboru CÈSH v Chotovinách
dne 30. øíjna 2016 od 10.30 h.
Spoleènì v sjednocení s Bohem podìkujeme za ivoty naich pøedkù.
Mgr. Oldøich Horek, faráø
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NOVÉ KNIHY
Kerstin Simoné  Thovt  projekt
lidstvo. Thovt, egyptský bùh moudrosti, praotec magie, astrologie a univerzálních umìní, je opøeden mnoha tajemstvími. Thovt mluví o mimozemských aktivitách ve vesmíru,
o jeho sloení a o zmìnách, které se
nyní odehrávají. Láskyplnì a dùraznì se vìnuje i naemu kadodennímu ivotu a odhaluje pravdy a moudrost, které byly v minulosti výsadou
jen pøísnì tajných uèení.
Jennifer Johnston  Jak daleko
k Babylonu. Jak daleko k Babylonu
je pøíbìh dvou irských chlapcù, jejich pøátelství a spoleèné váni pro
konì stojí v cestì tøídní pùvod a náboenství. Tá propast mezi spoleèenskými vrstvami je rozdìlí i poté,
co dobrovolnì narukují do Britské
armády a odcházejí bojovat do zákopù první svìtové války. Bohatý
Alexander z protestantské rodiny do
války uniká pøed svou chladnou, ambiciózní matkou a chudý vesnický

hoch Jerry zas touí nabýt vojenských dovedností, které by poslouily irské snaze o emancipaci.
Robert Harris  Pompeje. Historický román zachycující osudy obyvatel Pompejí v posledních ètyøech
dnech, které zbývají do zkázy mìsta.
Píe se rok 79 pø.n.l. a Pompeje
v tuto dobu pøedstavují v øímské øíi
jeden z nejbohatích a architektonicky nejcennìjích mìstských celkù své doby. Hlavní hrdina Marcus
Attilius Primus, stráce vodní nádre, pøichází s podezøením, e z pøehrady pro Pompeje uniká voda. Výbuch Vesuvu bude za pouhé ètyøi
dny, rùzná varování pøicházejí, nikdo jim vak nevìnuje pozornost.
Hrdinové románu mají u svùj osud
zpeèetìn.
Frantiek Nepil  Tìlovìda  Jazykovìda. Soubor vtipných èrt rozdìlených do dvou kapitol. V jedné autor humorným zpùsobem mapuje
lidské tìlo od hlavy k patì a ve druhé
se zabývá èeským jazykem.

Obecní knihovna Vás zve na besedu
s panem Èástkou, tentokrát na téma

VÉDSKO  GOTLAND

 Zemì Vikingù, raukù, vìtrných mlýnù a zkamenìlin 
V úterý 11. 10. 2016 od 17.00 hod. v knihovnì

Vstupné dobrovolné

Robert James Waller 
Prach tisíce cest. Pokraèování filmového a kniního
bestselleru Madisonské
mosty. Od chvíle, kdy ukonèili svùj
vánivý vztah, který trval pouhých
pár dní a nocí, uplynulo estnáct let.
Fotograf Robert Kincaid pokraèoval
ve svých dobrodruných cestách
a Francesca Johnsonová zùstala
s manelem a dìtmi. Stále vak tajnì doufala, e svého dávného milence znovu spatøí. Robert se jednoho dne skuteènì rozhodne vrátit na
místo, kde ztratil své tìstí  do Madisonu. V omelé dodávce a s vìrným psem Poutníkem se vydává na
iowský venkov, kde kdysi potkal svou
osudovou lásku. Neèekané okolnosti
ho vak donutí vzpomenout i na léta
døívìjí, na dobu po válce, kdy uíval ivot plnými douky a chtìl
vechno a hned.
Christopher Moore  Nejhloupìjí
andìl. Laskavý pøíbìh vánoèních
hrùz. Autor Christopher Moore pøiel s novou vánoèní klasikou, která
vás vezme za srdce. Nejhloupìjí
andìl získal ocenìní Quill Book
Award pro nejlepí román v kategorii sci-fi/fantasy/horor.
Tatiana Kejvalová  Smìju se a (ne)pláèu. Deníkové záznamy odráející ivotní postoje a názory vìøícího
èlovìka. Vyprávìní se týkají vedních
událostí, které jsou nahlíeny z pohledu optimistické eny, citlivì pozorující své okolí. Kniha je prostoupena vírou v Boha a to jednoznaènì
ovlivòuje nazírání na vekeré lidské
konání. Deník zaèíná prvním lednem
a uzavírá se koncem roku, reflektuje
svátky, roèní období, významné dny
a mùe se stát prùvodcem na kadý
den.
Christopher Berry-Dee  Vrazi z internetu. Zpovìï sériových vrahù.
Internet je dùleitou souèástí naeho kadodenního ivota. Umoòuje
lidem pøekroèit hranice, najít novou
identitu bez ohledu na rasu, politické pøesvìdèení èi vyznání. Pro úzkou skupinu sexuálních predátorù
se vak internet stal ideálním lovitìm...
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Fred Uhlman  SHLEDÁNÍ. Zázrak
osudového pøátelství na prahu jinoství mezi pøísluníkem prastaré
aristokratické rodiny von Hohenfels
a Hansem Schwarzem, synem idovského lékaøe. Lyrický svìt mladistvého zanícení a vpád nacismu.
A samozøejmì neúprosný osud. I dokonalé pøátelství je bezmocné vùèi
kolektivnímu ílenství, je se zmocnilo Nìmecka. Jde o klasický mistrovský kus, jak napsal spisovatel
Arthur Koestler. Snad je to tím, e
Uhlman byl malíø a psal témìø vizuálnì, nebo moná tím, e ho Erinye
muèivì pronásledovaly, aby svùj pøíbìh zaznamenal. Je to kníka, která
mrazí i nadchne.
Elika Jindrová  Na shledanou za
100 let. V knize jsou zachyceny záitky lidí, kteøí proli tzv. Regresí
a nahlédli tak do nìkterého ze svých
minulých ivotù. Jejich pøíbìhy jsou
o to dramatiètìjí, e nejsou smylené a nesou peèe pøesvìdèivé autenticity, která nìkdy svou otevøeností a neèekanými zvraty pùsobí hororovì.
Daniel Chavarría  Adiós Muchachos.
Dìj románu se odehrává v prostøedí
ivotem kypící Kuby. Pùvabná Alicia ije s matkou v pohodlnì zaøízeném havanském domì a iví se utajenou prostitucí. Vybírá si mezi bohatými cizinci, které získává skuteènì zajímavým zpùsobem - jezdí po
mìstì na kole a vdy, kdy objeví
vhodného zákazníka, kolo se jí jakoby náhodou rozpadne. Jednoho dne
ale narazí Alicia na zámoného atraktivního mue, který jí za urèitou práci poskytne luxusní auto a byt. Ve
se ale komplikuje úmrtím jeho manelky, kdy vyjdou najevo zajímavé
skuteènosti.
Philip Shelby  Daleko od ráje.
Dramatické vyprávìní z prostøedí Karibských ostrovù, ve kterém jde o moc
nad obrovským majetkem. Hlavní
hrdinkou je mladá dcera úspìného
podnikatele, která je intrikami pøipravena o pohádkové jmìní svého
otce. ..
Zuzana Sumerauerová

BURZA VYØAZENÝCH KNIH
V OBECNÍ
KNIHOVNÌ
CHOTOVINY

Knihami za velmi
pøíznivé ceny
mùete obohatit
své rodinné knihovnièky
prostøednictvím
Burzy vyøazených knih ,
která bude probíhat
v knihovnì ve dnech od 4. 10. do 12. 10. 2016.
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PØÍPAD
ZÁVODÈÍHO
HERMANA
Odedávna byl èetníkem v pùvodním slova smyslu kadý, kdo
se nìèeho zúèastòoval v èetì.
V rakouském mocnáøství se
tìmto lidem øíkalo andarmové,
co mìlo pùvod ve francouzském gens darmes, branní lidé,
jak se ve Francii bez rozdílu nazývali vichni ozbrojenci. V roce
1791 byl tak ve Francii oznaèen
novì zøízený policejní sbor
a jeho název se pak rozíøil i do
jiných zemí. Rakouské èetnictvo
se skládalo ze tábních a vrchních dùstojníkù, strámistrù, závodèích a èetníkù.  Tolik na vysvìtlenou mladí generaci, která ji èetníky nezaila.
Jedna z èetnických stanic
v roce 1908 byla také v Mladé
Voici a jako závodèí v ní slouil
jistý Karel Herman. Snaivý a ctiádostivý èlovìk, který svùj rajón mìl dokonale pøeètenýa mìl povìst mimoøádnì
schopného vyetøovatele. Snad
pro tyto jeho vlastnosti mu byl
tehdy svìøen komplikovaný pøípad záhadného zabití, ale nezamlèím, e tentokrát jeho snaha
nebyla korunována úspìchem.
Pachatel dodnes zùstal nevypátrán, ale nepøedbíhejme.
V polovinì srpna roku 1908
bylo ve Vyeticích, v jedné z nejsevernìji poloené vsi Táborska, od rána ivo, protoe se
místní omladina chystala na taneèní zábavu. Øíkám-li chystala, mám na mysli, e v hospodì
u sedìla a popíjela od boího
rána, èím se stalo, e urèitá èást
úèastníkù veèerní tancovaèky
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byla ji pøi jejím zahájení - jak se
øíká  pod párou.
Do této skupiny mladíkù
bylo mono bez váhání zaøadit
i bratry Frantika a Josefa itných. Podle obecného názoru
zejména Frantiek byl silný a
velice dùsledný pijan, ale na
druhé stranì to byl dobrák od
kosti, který, pokud na nìm nebyla páchána zjevná køivda, by
neublíil ani kuøeti.
Zábava tentokrát dostala ten
správný øíz a k pùlnoci, kde se
mezi taneèníky strhla mení tahanice, pøi které oba bratøi itní
byli s nìkolika dalími taneèníky vytlaèeni do pøedsálí. První
se do taneèního sálu vrátil Josef itný a od svého stolu si po
chvíli viml, e jeho bratr Frantiek, který se také chtìl vrátit ke
stolu, jde velice nejistì a v boku
prohnutý do strany. Ale nepøikládal tomu váhu, protoe se
domníval, e to je zpùsobeno
jeho podnapilostí. Frantiek si
k bratrovi pøisedl a protoe nic
neøíkal, Josef pøestal o tom pøemýlet.
Tancovaèka se vesele rozvíjela, kdy asi ve tøi hodiny ráno
ke stolu bratøí itných pøila
skupina mladíkù ze ebíøova.
Slovo dalo slovo a vzniklo nedorozumìní, pøi kterém se v ruce
mládeneèka Karla Tùry objevil
nù. Nic se ale nestalo, protoe
dcera hostinského rozèepýøené
mládence uklidnila, nù Tùrovi
vzala a zábava pak neruenì pokraèovala a do bílého rána.
Návtìvníci tancovaèky u
dávno odeli, ale Frantiek itný stále sedìl, hlavu poloenou
na stole a pùsobil dojmem, e
spí. Zvedl se a v devìt hodin
a z hospody pomalu odeel. Nedoel vak daleko. U blízké stu-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Jindra Vazdová, Chotoviny
Frantiek Tejnor, Èervené Záhoøí
Milada Nová, Chotoviny
70 let Marie Zimmermannová, Èervené Záhoøí
75 let Milue Vostøáková, Øevnov
80 let Jana Mièánková, Chotoviny
85 let Frantiek Èechtický, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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dánky padl na zem, hltavì z ní
pil vodu a pak vysílen zùstal u ní
leet a do veèera. Pak se dovlekl domù a hned do postele.
To bylo jeho rodièùm divné
a tak se li na syna podívat. Kdy
odhodili peøinu, zjistili, e synovo bøicho je samá krev. Pøivolali
lékaøe, který zjistil, e Frantikovo zranìní je tìké. Narychlo pøivolaný soudce jetì staèil Frantika vyslechnout. Ten pod pøísahou vypovìdìl, e v pøedsálí
dolo ke rvaèce, pøi které ho jeden ze tøí mladíkù, z nich dva
znal a také pojmenoval, bodl
noem do bøicha. Tøetího úèastníka rvaèky prý nikdy pøedtím
nevidìl a tudí ho i neznal. Frantiek za ètyøi dny po osudné tancovaèce zemøel.
Jak u bylo øeèeno, pátrání
bylo svìøeno závodèímu Karlu
Hermanovi, který usoudil, e
vrahem zøejmì byl onen tøetí
úèastníky rvaèky  neznámý

mladík, ale kde ho hledat? Jak
Herman pozdìji u soudu pøiznal, v pátrání po pachateli se
tentokrát vydal tou nejschùdnìjí cestou: U koho byl oné
noci vidìn nù? Pøece u Karla
Tùry! Tudí kdo je pachatelem?
On!
Tùra byl zatèen a postaven
pøed táborský soud. Malý, slabouèký, skoro jetì chlapec, do
kterého staèilo troku strèit
a byl vyøízený. Výslechem svìdkù bylo jednoznaènì prokázáno, e Tùra mìl s itným nedorozumìní a k ránu, a pokozený, jak bylo lékaøsky prokázáno,
utrpìl ránu noem okolo pùlnoci. Proto porota rozhodla, aby
byl Karel Tùra zprotìn obaloby. Záhadou ale zùstaly dvì
otázky: Kdo byl vrahem Frantika itného a proè závodèí Herman tento pøípad shodil tak
rychle ze stolu. Zùstaly nezodpovìzeny.
Jaroslav Wimmer

Dne 11. øíjna 2016 vzpomeneme
ji druhého výroèí úmrtí
pana Jaroslava Wimmera.
Pro nás a nae ètenáøe vak pan Wimmer
ije dál v pravidelných pøíspìvcích z jeho
celoivotního díla. Díky jeho rodinì tak
mùeme i nadále kadý mìsíc potìit
ètenáøe zajímavými i úsmìvnými pøíbìhy z historie nae regionu i nejbliího okolí.
Vzpomínáme na pana Jaroslava Wimmera s úctou a obdivem, dìkujeme jemu a dìkujeme jeho rodinì.
Redakce Listù Chotovinska

Noví obèánci

Krytof Václavík
Jeníèkova Lhota

Luká Jordák
Chotoviny
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Koulení o mistrovské body na vech úrovních zaèalo
Se støídavými úspìchy bojujeme o co nejlepí výsledky a dobrý vstup do soutìí.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2016 / 2017

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Chotoviny  CB Dobøany
1410 : 1382  3 : 1
Køemenová Martina 458, Bartoò David 475, Makovec Pavel 469.
Úvodní ligové utkání dorostu se nám vydaøilo, sluné prùmìrné výkony
tentokrát staèily na první letoní body.
TJ Jiskra Hazlov  Chotoviny
1610 - 1476  4 : 0
Makovec 517, Bartoò 475, Køemenová Lenka 484
Výlet do opravdu vzdáleného Hazlova máme za sebou, body dle oèekávání zùstaly na nìmeckých hranicích. Výsledky naich hráèù jsou dobré,
ostatní jistì pøijde.
Domácí utkání podzimní èásti:
nedìle 23. 10. 10:00 Chotoviny  TJ Silon Sezimovo Ústí

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Tøebíè B
2537 - 2598  2 : 6
Hein 452,
Køemen 387, Hrstka 445, Vacko 420, Bervida 393, Bartoò 440.
Zaèátek divizních bojù se nepovedl, tøebíèské drustvo nás od zaèátku
pøehrává, kdy se hodnì nedaøí Petrovi a Libor i pøes dobrý nához také
prohrává. Míra a Lubo nic nemìní, a tak po ètyøech hráèích stav 0 : 4 o
121 kuelek. Zadáci hrají výbornì, ale rozjeté hosty ji nelo zastavit,
pouze korigujeme na celkových 2 : 6. Snad tedy pøítì.
TJ Start Jihlava  Chotoviny
2605 - 2576  5 : 3
Hrstka 457,
Foøter 418, Hein 428, Vacko 414, Bartoò 422, Køemen 437.
V loòské sezonì jsme v Jihlavì dvakrát prohráli (7 : 1, 8 : 0), tak jsme
chtìli bilanci vylepit a celkem se to povedlo. V promíchané sestavì
nehrajeme patnì, bohuel nám nevychází hra do plných, kde a na
Libora (156+171) ztrácíme kolky. Nakonec tedy Míra, Petr a Libor vyhrávají, ale domácím zùstává 29 kuelek k dobru.

Chotoviny  TJ Sp. Pelhøimov 2608 - 2514  5 : 3
Hrstka 464,
Foøter 428, Vacko 383, Bervida 429, Hein 452, Bartoò 452.
Utkání se staronovým úèastníkem divize zaèalo dobøe. Honza i Libor
vyhrávají, pak pøidá bod dobrým náhozem i Lubo, a i kdy v závìru
jednotlivé duely prohráváme, rozdíl 94 kuelek hovoøí o domácích bodech.
TJ Sokol Èastrov  Chotoviny 2427 - 2492  3 : 5
Hein 447,
Køemen 393, Foøter 423, Bartoò 431, Bervida 399, Hrstka 398.
V Èastrovì se daøí. Po loòské remíze jsme letos uspìli jetì lépe. Úvod
utkání byl ve znamení domácích, prohráváme 2 : 0 o 67. Výborným
výkonem stav otáèí Zbynìk, pøidává se Honza Bartoò, a kdy Lubo
vybojuje také svùj duel, vedeme 3 : 2. Libor v závìru jen pohlídal kuelky. Vítìzíme a maeme ztracené body s Tøebíèí.
Domácí utkání podzimní èásti:
pátek14. 10. 17:30 Chotoviny A  KK Lokomotiva Tábor B
pátek 4. 11. 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichùv Hradec

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ Dyn. È. Budìjovice  Chotoviny B 2481 - 2351  7 : 1 Svaèina 407,
Chobotský 405, Makovcová 396, Køemenová L. 397, Kuèerová 380, Filip 373.
Na Dynamu se nám dlouhodobì nedaøí. Zaèátek sice není patný, Honza
prohrává a v závìru, Ája vyhrává, ale to je ve. Zlepit venkovní zápasy
je hlavním úkolem, tøeba ji pøítì v Sobìslavi.
Chotoviny B  TJ Loko È. Budìjovice B 2435 - 2355  5 : 3 Svaèina 429,
Chobotský 408, Svatoová 390, Køemenová L. 402, Kuèerová 407, Filip 399.
K domácímu zápasu jsme pøistoupili zodpovìdnì, prùmìrná èísla podpoøil výborným výkonem Jirka a celkem v klidu získáváme vítìzné body.
TJ Spartak Sobìslav  Chotoviny B 2465 - 2293  7 : 1 Svaèina 409
Chobotský 401, Makovcová 404, Svatoová 298, Køemenová 392, Kuèerová 389.
Zøejmì na nejtìí kuelnì v kraji se tradiènì nedaøí.
Co dodat, je to za námi a jedeme dál.
Domácí utkání podzimní èásti:
pátek 7. 10. 17:30 Chotoviny B  TJ Silon Sezimovo Ústí A
pátek 21. 10. 17:30 Chotoviny B  TJ Tatran Lomnice nad Lunicí

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Spartak Sobìslav  Chotoviny D 2130 - 2233  1 : 7 Otradovec 420,
Nohejlová 366, , Dìd 349, Kubeová 372, mejkalová 349, mejkal 377.
Okresní úvodní utkání se povedlo. Vyrovnanými výkony a Petrovým èíslem získáváme vítìzství a první body na nepopulární tìké kuelnì.
Domácí utkání podzimní èásti:
støeda 12. 10. 16:00 Chotoviny D  TJ Spartak Sobìslav
støeda 2. 11. 16:00 Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor C

M. Vacko

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboøe uspoøádalo v pátek

30. záøí 2016 oslavy 25 let existence tohoto èesko  francouzského
dvojjazyèného gymnázia. Slavnostní shromádìní bylo doplnìno spoleèenským veèerem na Støelnici a dnem otevøených dveøí. Øeditelství
gymnázia mì pozvalo jako zakladatele, na vzniku se velice angaovalo
velvyslanectví Francie a osobnì pan velvyslanec a praktickou stránku
mistrovsky zvládl tehdejí øeditel klasického Gymnázia Tábor pan
Mgr. Pavel Hrkal. Francouzská strana pøistoupila k materiálnímu zabezpeèení dvojjazyèné sekce vskutku velkoryse  pøijel kamion uèebnic
a Francie dodala nejen uèební osnovy, ale také svoje støedokolské profesory, které platila. Mìsto Tábor jim zajistilo byty. V Táboøe byl sice vìtí
zájem o gymnázium anglické, co zaregistroval tehdejí kolský úøad,
ale ministerstvo kolství u povolilo v republice tehdy 5 anglických
gymnázií a dalí povolit odmítalo. Myslím, e to nakonec bylo i tìstí.
Francie podporuje dvojjazyèné gymnázium dodnes a absoloventi nacházejí výborné uplatnìní nejen u nás, ale i v zahranièí. Nikdo není
nezamìstnaný, nìkteøí dokonce zvládají francouztinu tak, e pracují na
úøadech nebo v cestovních kanceláøích pøímo v Paøíi nebo tam i dokonce ijí. Absoloventi nacházejí uplatnìní i v diplomatických slubách
a institucích EU. Za 25 let prolo gymnáziem i nìkolik ákù z ChotovinPaedDr.Mgr. Frantiek Bore
ska a Voicka.
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Fotbalové osmdesátky:

Na høiti ádná sláva,
ale v zákulisí se zbrojí do budoucna! U ve vylepeném prostøedí tak nejsledovanìjí
Pomalu, ale hodnì jistì se prokousáváme historií chotovinského fotbalu. Zanedlouho oslaví
fotbalový klub devadesáté narozeniny a dárky nadìluje u teï. Je to nejen pohled
na v souèasnosti skvìle hrající týmy, ale také pohled do historie celého fotbalového TJ SOKOL
Chotoviny. V tomto èísle se pod lupu dostala
80. léta, která u jsou nám opravdu velmi blízká.
I tak u je to nìjaký pátek, co byly osmdesátky
na pøedních stranách kalendáøù. Ve fotbalovém
zápisníèku ale nejspí nebude v kolonce této dekády plus, tedy co se výsledkù týèe. Áèko se plácá
v okresním pøeboru a odpíchnout se ze dna trvá
a do revoluèního roku 1989. Aspoò, e radost
dìlají mladí kategorie, dorostenci i áci se pravidelnì umisují v první pìtce svých soutìí. Pøes-

nì v polovinì 80. let také nastal zlom, zaloil se
dalí fotbalový tým. Velký zájem èlenstva donutil
bafuòáøe zaloit i B tým, take Chotoviny najednou figurovaly ve ètyøech rùzných soutìích.
Hodnì velké akce se rozjídìly také mimo hrací
plochu. I kdy zase ne tak daleko. Pár metrù za
postranní èarou toti vyrostla nová hlavní brána,
nové oplocení, dokonce nová budova. Pøistavìna
byla klubovna, ve které se novì zaèalo i schùzovat. Výraznì byly také zrekonstruovány kabiny.
Aby toho nebylo málo, zmìnila se i celková kapacita stadionku. Lavièky na stráni okolo tribuny
zvedly monosti k sezení a o 200 míst. Nebylo
jednoduché vechno zrealizovat, pracovní síla,
finance, vechny vymoenosti okolo høitì se vyplhaly a k cenì pùl milionu korun. Jene udìlaly chotovinský stadion tím, èím je dnes.

chotovinský tým vyválèil postup do 1. B tøídy.
Doslova od záchrany k postupu. Tak by se dala
charakterizovat trasa, kterou uli áèkaøi pro vysnìný návrat do krajské soutìe. Sezona 87-88,
veliká dieta, 11. místo ze 14ti úèastníkù okresního pøeboru. Jediným svìtlým okamikem bylo
ovládnutí soutìe slunosti v celé sezonì. A na
tom se zaèalo stavìt. Chotoviny si uvìdomily, e
nemùou být za hodné hochy, ale také nìjakou
ránu utìdøit. Fotbalový klub z Chotovin se stal
postrachem soutìe a jediný bod pomohl tìsnému postupu o patro vý. Rok 1989 byl rokem
velkých zmìn, nejen v celém státì, ale i v Chotovinách. Postoupilo se zpátky do kraje.
Blíí se 90. roky, nesmírnì zajímavá
èást fotbalové historie.
V programu jsou dalími na øadì.

Tým muù v èele tabulky!

Nová sezona zaèala pro muský
tým ji v srpnu a tým mìl tehdy velké ambice. Pøedsezonní pøíprava napovídala dobré výsledky v podzimní
èásti soutìe  a také se tak dìje.
Tým pøedvádí co zápas to skvìlý výkon odmìnìný èasto vysokým skóre. V esti zápasech mui dokázali
vsítit 32 gólù a pøitom jich dostat
pouhých 6, díky èemu se tým mùe
pynit prvním místem.
První zápas a hned velká zkouka.
Chotovinám se postavila Bechynì,
která sestoupila z krajské I.B tøídy.
Zápas mìl dobré tempo, které Chotovinám svìdèilo. V prvním poloèase dokázal rozvlnit sí bechyòského
brankáøe Bondarev, který promìnil
pokutový kop. Na zaèátku druhého
poloèasu vak Bechynì dokázala
vyrovnat. Svìøenci trenéra Mendela
vak odpovìdìli znovu, kdy v 77.
minutì vstøelil svùj první gól v mistrovském utkání za Chotoviny Pavlíèek, letní posila, která velmi oivila
hru A-týmu. Bechynì bohuel dokázala v poslední minutì vyrovnat.
Chotoviny  Bechynì 2:2 (1:0)
Mui pokraèovali v dobrých výsledcích i nadále, kdy se jim v dalím
zápase postavily nepøíjemné Tuèapy, které vdycky dokáí potrápit svého soupeøe pøedevím na domácí
pùdì, a to i díky svému menímu
høiti. Chotovintí brzy prohrávali,
avak nepolevili a zaslouenì si doli pro 3 body. O dobré pocity se po
zápase podìlil i trenér Mendel: Dostali jsme sice brzy gól, ale vìøil
jsem, e to zvládneme. Kluci byli
lepí, lépe se pohybovali, kombinovali a vytvoøili si spoustu ancí. Sestavu jsme museli malièko zmìnit,
ale je vidìt, e vichni mají chu
a kadý nechá na høiti maximum.

Tradièní opory znovu nezklamaly
a jsou pøíkladem pro mladí kluky.
Jsem rád, e se po delí pauze zase
nádhernì trefil z pøímáku Voloïa
Bondarev a e dal gól Vítek vehla.
Tuèapy  Chotoviny 1:3 (1:1)
Borotín, dalí to soupeø, s ním
mají souboje vdy pøíchu derby.
A dosavadní výsledky napovídaly, e
se Borotíntí od minulé sezony polepili. Chotoviny vak v této sezonì
jedou ve velkém stylu a nenechaly
se vùbec zastrait. A co víc! Mìnila
se historie, muský tým v Chotovinách nikdy vìtím rozdílem nevyhrál! Rekordní zápis, který asi málokdo èekal. A-tým dokázal vyhrát
vysoko 11:1 a taková výhra je o to
víc pøekvapivá, jeliko Borotín pøijel
v plné sestavì. Chotoviny vak do
zápasu vkroèily velmi dobøe a u po
13 minutách to bylo 3:0. Po obrátce
kouè Mendel poslal na høitì 5 nových fotbalistù a góly padaly dál. Pøi
chuti byl hlavnì Bondarev, zaøídil
5 gólù a také pro nìj to byl rekordní
zápis, v chotovinském dresu tolik
branek v jednom utkání jetì nedal.
Dvakrát se trefila i letní posila Pavlíèek a stoper Kromka. Dalí góly pøidali T. Vrhel a z penalty dokonce
i brankáø Carva.
Chotoviny  Borotín 11:1 (5:0)
Na domácí pùdì si Chotoviny hodnì vìøí. To znovu potvrdily v zápase
proti Choustníku. Zaèátek zápasu se
nesl v duchu mnoha ancí, diváci se
dobøe bavili. Ze vech ancí vak
v síti skonèil pouhý jeden gól, domácí se ale jetì pøed koncem poloèasu dokázali prosadit znovu. Po
zmìnì stran pøibyl dalí gól, který
znamenal pohodové vítìzství. Soupeø u staèil pouze korigovat výsle-

Vítìzná sestava po zápase s Borotínem (11 : 1)

dek gólem z penalty. Znovu se trefili
Bondarev, T. Vrhel a vehla.
Chotoviny  Choustník 3:1 (2:0)
Chotoviny se ji vyhøívaly na èele
tabulky, èekal je ale nepøíjemný soupeø z Koic. Mui pøedvedli dalí
velmi povedený výkon a dokázali
v Koicích zvítìzit takovým rozdílem,
jako u se zde dlouho nevyhrálo.
I pøes to, e tým suovalo mnoho
zranìní, kdy chybìl stoper Plecitý
a Bondarev, Pavlíèek i Jordák se do
poslední chvíle rozhodovali, zda
nastoupit, tak tým právì oni pøivedli
k dalí cenné výhøe. Trefil se dvakrát
Pavlíèek i Bondarev a jeden zápis si
mohl pøipsat Mendel.
Koice  Chotoviny 0:5 (0:4)
Zatím poslední zápas Chotovintí
sehráli na domácí pùdì se Sokolem

Sez. Ústí B. A skoro se znovu opakoval velký pøídìl, s kterým z Chotovin odjídìli Borotíntí. U po prvním poloèase byl zápas zaslouenì
rozhodnutý. Tabulku støelcù s pøehledem vede Bondarev, který znovu
dokázal vsítit hattrick. Doposud má
na kontì 14 zásahù. K Bondarevovi
se pøidal Pavlíèek, T. Vrhel, Mendel,
mejkal a stoper Kromka, skóre se
znovu zastavilo vysoko  8:1.
Chotoviny  Sokol S.Ústí B 8:1 (6:1)
První místo v tabulce, vynikající
skóre a zatím pouze jedna malá ztráta
bodù v remíze s Bechyní. Podzim
mají Chotoviny rozjetý více ne dobøe, navíc vedou i tabulku návtìvnosti domácích zápasù, fanoukù
chodí fandit èím dál tím více, co
hráèùm velmi prospívá.

Rozlosování  MUI A  øíjen 2016
Okresní pøebor muù
7. kolo 9. 10. NE
8. kolo 15. 10. SO
9. kolo 23. 10. NE
10. kolo 29. 10. SO

Sobìslav B  Chotoviny
Chotoviny  Vlastiboø
Meteor Tábor  Chotoviny
Chotoviny  Veselí n./Lu. B

16:00
15:30
15:30
14:30

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

