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ZDARMA

Cestujeme za kvìtinou

Letoní roèník Tradièní prodejní výstavy kvìtin byl ve znamení vydatného detì. I pøes
vyloenì nepøíznivé poèasí vak
nai výstavu ve dnech 10. a 12.
kvìtna zhlédlo 6 512 platících
návtìvníkù, kteøí vsadili na jistotu, e právì v Chotovinách
najdou pøesnì to, co od prodejní výstavy kvìtin oèekávají.
iroký výbìr sadby zeleniny,
skalnièek, letnièek i trvalek je ji
samozøejmostí. Pestrý dopro-

vodný sortiment zahradní techniky, kvìtníkù èi raeliny rovnì
nesmìl chybìt. Chotovintí zahrádkáøi zvou na výstavu pouze
osvìdèené zahradníky, kteøí nabízejí kvalitní zboí. A právì proto
mohou být s prodejní èástí výstavy vichni návtìvníci také
spokojeni.
A výstavní èást? Tématem se
pro letoní rok stalo cestování
za kvìtinou. áci Z a M Chotoviny vyrobili zajímavé dekora-
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obce, rodinných pøísluníkù a pøátel by tak pìkná výstava nemohla vzniknout.
Èlenové ÈZS ZO Chotoviny kadoroènì zvedají
pomyslnou laku kvality
vý a vý. Letoní roèník
výstavy opìt nezklamal
a my u se mùeme tìit,
co si pro nás pøipraví na
polovinu øíjna, kdy se v Chotovinách uskuteèní Podzimní trh spojený s výstavou.
Martina Sochùrková
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ce, díky nim mohly zahrádkáøky naeho spolku aranovat
kvìtiny na podiu tak, aby znázoròovaly jednotlivé zemì. Støedová plocha pak patøila tuzemsku, pozorný návtìvník si jistì
viml øady detailù odkazujících
nejen na Èeskou republiku, ale
pøedevím pak na samotné
Chotoviny.
Chotovintí zahrádkáøi dìkují
vem, kteøí se na výstavì spolupodíleli nebo pomáhali s její
pøípravou. Bez podpory vedení
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Chotovinské slavnosti 2013
â Chotovinské slavnosti se budou konat 17. 8. 2013 opìt v prostorách fotbalového høitì TJ Sokol Chotoviny.

â Ty letoní budou v duchu 10. výroèí otevøení II. stupnì základní koly.
â Zahájeny budou slavnostním otevøením nové tøídy mateøské koly.
â Odpolednem nás bude provázet Keramièka.
â Vystoupí dìti ze Základní a mateøské koly Chotoviny.
â Dále vystoupí dìti z folklórního souboru z Buchlovic.
â V prostorách okolo kostela bude pøipraven autosalon.
â Pod lípami u høitì bude probíhat Jarmark Chotovinska.
â V budovì ll. stupnì Z bude pøipravena výstava fotografií z historie koly.

â Celé odpoledne mohou dìti soutìit na rùzných stanovitích a atrakcích.

â Vyhrát pìkné ceny mùete v malé tombole.
â Zajitìno je bohaté obèerstvení.
â Pochutnat si mùete na vepøové peèínce.
â V podveèer probìhne slosování velké tomboly.
â Slavnosti zakonèí veèerní vystoupení kapely GENERACE ROCK.

Obec Chotoviny Vás srdeènì zve na slavnosti a vìøí,
e si zde najdete to své.

VÝZVA  SLAVNOSTI

Váení spoluobèané, v rámci pøíprav slavností si dovoluji Vás znovu oslovit
ve vìci Jarmark Chotovinska. Jedná se o vai úèast èi alespoò podílení se na
akci. Kdo i v malém mìøítku cokoli tvoøíte èi pìstujete nebo chováte, pøijïte
své výrobky prodat èi vymìnit na první jarmark chotovinských kutilù. Do
prodeje staèí i jen pár kouskù, mùete mít stoleèek spoleènì s nìkým dalím. Není dùleité u prodejních stolkù strávit celé odpoledne, mùete se
støídat a jarmark bude èasovì omezen na cca 3 - 4 hodiny. Kdo vyprodá,
skonèí døíve. Znovu oslovujeme vechny kutily a ,,tvoøivky, vèelaøe, skláøe,
øezbáøe, malíøe, perkaøe, tkalce a vadlenky, koíkáøe, Klub v Lomené
a spolek upky Dupky - pojïte být u zaloení prvního Jarmarku Chotovinska! Hlaste se v knihovnì u knihovnice nebo na tel. è. 776 284 291.
Dále prosíme spoluobèany o zapùjèení starých kolních fotografií na výstavu. Na OÚ u paní Knotkové je okopírujeme a opìt vrátíme.

Za OÚ . Petrásková
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Modernizace eleznièní tratì
Tábor  Sudomìøice u Tábora
Váení spoluobèané.
V kvìtnových Listech Chotovinska jsem
Vás informoval o zahájení stavebních prací na
modernizaci eleznièní tratì Tábor - Sudomìøice u Tábora. Dnes pøidávám dalí informace.

Termín výstavby:
èerven 2013  duben 2016

R. 2013  2014 - bude se pracovat v celé délce
úseku Tábor - Sudomìøice u Tábora.
R. 2015  2016 - práce v úseku Chotoviny Sudomìøice u Tábora (2016 - pouze terénní
úpravy).
Takto rozsáhlá stavba samozøejmì ovlivní
i ivot v naí obci. Obavy mám pøedevím
z nárùstu tìké dopravy na komunikacích podél celého opravovaného úseku eleznièní tratì

Tábor - Sudomìøice u Tábora, která v sobì
skrývá mnoho bezpeènostních rizik. Proto Vás
ádám o maximální opatrnost pøi pohybu po
komunikacích.
ivot nám také znepøíjemní èasté výluky
v eleznièní dopravì. V èervnu jsou naplánovány v úseku Tábor  Chotoviny takto:
17. 6.  21. 6. 2013 v èase 7:50  15:05.
23. 6. 2013 v èase 5:30  14:05.
24. 6.  27. 6. 2013 v èase 7:50  15:05.
V dobì výluk bude eleznièní doprava nahrazena dopravou autobusovou.
V pøípadì dotazù a pøipomínek ke stavbì
modernizace eleznièní tratìse obracejte na
Ing. Pohana, telefon 381 284 295.
Zdenìk Turek,starosta obce

Nesahejte na nás!

Pokud srnèe v klidu leí, je ve
v nejlepím poøádku. Jedenáctý den po
narození u zaèíná chodit se svou matkou.
Oputìné srnèe zmatenì pobíhá, píská
a kvílí. Je slyet pùl kilometru daleko.

Mládì, na které sáhnete, zabíjíte!
V lepím pøípadì ho odsoudíte k ivotu v zajetí!
Zajíci nemají pelech. Samice rodí mlá-

ïata napøíklad uprostøed louky. Malí zajíèci
v klidu èekají a krmí se a v noci. Zajeèice
je schopna nakrmit i cizí mláïata.Malého
zajíce z frekventované cesty mùeze pøenést
jen za pomoci kusu døeva nebo lopaty a maximálnì do vzdálenosti 10 metrù.

Pouze zranìná mláïata potøebují lidskou péèi. Tu jim poskytnou odborníci
ze záchranných stanic. Kontakty na nejblií záchranné stanice naleznete
na www.zvirevnouzi.cz nebo si je vyádejte na adrese: Èeský svaz ochráncù pøírody, Michelská 5, Praha 4, tel.: 222 516 115 nebo 774 155 155.
Myslivecký hospodáø MS Chotoviny
V sobotu 11. kvìtna od 14.00 hodin
slavily SVÁTEK MATEK maminky
a babièky v Øevnovì. Vlastnoruènì napekly zákusky a nadìlaly chlebíèky.
K tanci a poslechu vyhrávala harmonika
a buben bratrù Váchových. Milou Vácha jménem OSADNÍ RADY, ÈERVENÉHO KØÍE a DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
pøedal kadé enì a matce jako pozornost a podìkování za svou práci
v rodinách a pro spoleènost rùi.

Setkání seniorù
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Nestaèili jste se vyjádøit k návrhu na

vylepení veøejného prostranství mezi
bytovými domy ve støedu Chotovin?
Nevadí. Z dùvodu øádného posouzení
návrhu je termín pro Vae pøipomínky
prodlouen do 15. 6. 2013.

❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele 

bezplatnì prezentovat svoji firmu na
webových stránkách obce  stále trvá.
Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou. Tel 381 284 295.

❖ Oprava komunikace v ulici Sadová

(vèetnì èásti ulice iroká) a oprava komunikace v místní èásti Sedleèko (ze
støedu obce k bývalému zemìdìlskému
areálu) je dokonèena.

❖ Práce na opravì kaplièky a kamenného køíe v Øevnovì budou zahájeny
v èervnu. Dílo bude dokonèeno do
15. èervence.
❖ V kvìtnu mìl být nataen na komunikaci v Jeníèkovì Lhotì smìrem k zámeènické dílnì pana Marka asfaltový recyklát. Tato oprava bude provedena a
v tomto mìsíci  èervnu 2013.

❖ Obec Chotoviny byla úspìná pøi á-

dání o dotace z programù Jihoèeského
kraje. Po doloení vech potøebných dokladù získá nae obec tyto finanèní podpory:

1. Na dokonèení kanalizace v ulici Dolní
350 000, Kè.
2. Na pøístavbu jedné tøídy mateøské koly 500 000, Kè.
3. Na vybavení mateøské koly 105 000, Kè
4. Na opravu kamenného mostu v Øevnovì 169 000, Kè.
5. Na úhradu úrokù z úvìru na výstavbu sportovní haly 61 000, Kè.
6. Na oøezy stromù 50 000, Kè.

❖ Práce na osazení nove èistírny odpad-

ních vod v Jeníèkovì Lhotì jsou plánovány na mìsíc èervenec. Pøesné datum
oznámíme v pøítích Listech Chotovinska nebo prostøednictvím informaèních
letákù.

❖ Zasedání ZO Chotoviny se uskuteèní

dne 6. 6. od 19.00 v budovì OÚ Chotoviny.
Mgr. Zdenìk Turek

Letoní chladné jaro nechalo seniory dlouho
,,za kamny, ale nakonec, navzdory nepìknému
poèasí, pøece zahájili sezónu a natìení se opìt
zaèali pravidelnì scházet v oblíbené hospùdce na
høiti. Jejich kvìtnové setkání bylo ve znamení
svátku maminek a já jsem ráda pøijala pozvání
panù Ludvíka Markvarta a Miloslava Pekárka.
Stejnì jako loni i letos mìli mui pøipraveno pro
eny pìkné vystoupení s básní a písnièkou. Vere
byly opìt z domácí dílny pana Markvarta a samozøejmì byly krásné a procítìné a nejedné enì se
v oku slza zaleskla. Dostaly jsme i milé praktické
pozornosti, pøání i políbení. Mui to mìli pìknì
rozdìlené, jeden potøásal pravicí, druhý gratuloval, dalí rozdával dáreèky a dalí hubièky na tváø.
K vyhláeným loutkovým vìneèkùm paní Jandové jsme si dali kávu a moc jsme si pochutnali.
Pak ji zaznìly harmoniky. Pan Pekárek a pan

Krejèí to vzali pìknì ,,od podlahy a zpívalo se
a povídalo. A taky na vtipy dolo a pìknì lechtivé.
Nai senioøi se umí bavit. Dalím generacím mohou jít pøíkladem. Byl to moc hezký veèer.

. Petrásková
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NOVÉ KNIHY
Dìti a mláde
Zdenìk Svìrák  PAN BUØTÍK A PAN
PEJLIÈKA. Rozpustilá kníka
Zdeòka Svìráka o dvou nevedních
kamarádech. Kniha byla nominována na literární cenu Cena Èeský
Bestseller - 2010 - Èeská beletrie
pro dìti a mláde. Kniha získala literární cenu SUK Èteme vichni 2010 - 20 nejètenìjích knih roku
na základì výsledkù ankety dìtí. Dále
získala literární cenu Knihopábitel
- 2010 - Cena za nejlepí knihy roku
- PRO MLÁDE.
Eckhart Tolle  MILTONOVO TAJEMSTVÍ. Kniha vypráví pøíbìh chlapce
jménem Milton, kterého na kolním
høiti napadl starí a vìtí kluk. Miltona se zmocní obavy z kadého dalího dne ve kole. Pøestoe si vùbec
neví rady, neøekne nic ani svým rodièùm a proívá velmi tìké chvíle
sám se svým strachem. Eckhart Tolle je nìmecký filozof, myslitel a duchovní uèitel. Kdy mu bylo devìtadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálnì zmìnila smìr jeho
ivota.
Markus Grolik  SOUKROMÝ DETEKTIV PERRY PANTER A MYÍ
MAFIE. Kocour Perry Panther chtìl
vstoupit do policejního sboru jako
filmový pes Rex. Ale policie o jeho
sluby neprojevila zájem, a tak se
Perry rozhodl, e se stane soukromým detektivem. Otevøel si kanceláø
a èekal na první velký pøípad.
Svatopluk Hrnèíø  KAMARÁD
Z PLANETY HAF. Pim, návtìvník
z planety Haf, který na sebe mùe
pøijmout jakoukoliv podobu, pøistane jednoho dne se svou létající koulí ve snìhu pøímo pod kopcem Kloboukem, kde si ho vimne kluk David. Zaijí spolu nespoèet veselých
i napínavých pøíhod.
Zdenìk Miler  KRTEK A VÁNOCE,
KRTEK A MAMINKA, KRTEK A TELEVIZE,KRTEK A RYBKA, JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PØIEL.

Dospìlí

Inna Rottová  KRÁSNÁ NETÝKAVKA. Na tchyni majitele soukromé detektivní kanceláøe Janu Brodskou se
obrátila bohatá Amerièanka s prosbou, aby vyetøila smrt jejího bratra,
který náhle zemøel po obìdì v praské restauraci. Pitva prokázala, e
se otrávil prudkým jedem .
Vítìzslav Welsch  ÁBA NA PRAMENI. Bedøich Mráèek, policista
z devátého obvodu, má opìt práce
nad hlavu. S kolegou Frantou Murdochem pátrají po støelci majícím
na svìdomí smrt podnikatele Romana áby. e hledání nebude jednoduché ani nudné, zaèínají oba mui

tuit ji na samém zaèátku
vyetøování.
Jarmila Pospíilová  PODZIMNÍ
BLUES. Marie Kovandová dostane
nabídku, aby pro podnikatele Landu
tlumoèila bìhem návtìvy jeho zahranièního hosta. Pøi procházce
v lese vak najde tìlo zavradìného
mue. Je jím ekologický aktivista
Zouhar, který bojoval proti otevøení
kamenolomu .
Jarmila Pospíilová  PAGÁT. Lidé
kradli vdycky a zøejmì nadále krást
budou; ovem nabídne-li jim doba
plná spoleèenských pøerodù pøehrel pøíleitostí, pak ...
Václav Erben  DENÁR V DÍVÈÍ DLANI. Vyetøování vrady mladé dívky
pøivede kapitána Michala Exnera,
bílou vránu mezi policejními dùstojníky své doby nejen vizáí, ale i ivotním stylem, opìt mezi archeology.
Julie Nováková  NIKDY NEVÌØ NIÈEMU. Praský poèítaèový poradce
David Novotný nevyhledává dobrodruství ani zmìnu a daøí se mu vìci
pøítí dobøe pøedvídat - ovem jen
do chvíle, ne se dozví o neèekaném
dìdictví a ve Francii.
Otakar Chaloupka  SLANÁ CHU
CIGARET. Doktor Hugo Absolon je
rozvedený ètyøicátník, který vystudoval dìjiny umìní, ale iví se jako pøekladatel oddechových románù. Mu,
jen není se svým osudem spokojen, co si naléhavì uvìdomuje pøi
dovolené na ostrovì Ischii, vak nalézá útìchu, radost a tìstí v milostném vztahu se studentkou.
Hana Janèíková  IDÉ V TÁBOØE.
Kníku idé v Táboøe editovala
a napsala paní Hana Janèíková, pøedsedkynì obèanského sdruení HADASA, které pøipomíná tragický osud
idovské komunity ve mìstì. Vydatnì k napsání publikace pøispìl øeditel Husitského muzea v Táboøe pan
Mgr. Smrèka, který poøídil také nìkteré z èetných fotografií. J. Zvìøina
napsal ke kníce krátkou pøedmluvu. Vydání knihy umonily pøedevím grantové finanèní podpory
mìsta Tábor a Jihoèeského kraje.
Na titulní stranì publikace si ètenáøi
pøipomenou krásnou stavbu táborské synagogy, která byla zcela neuváenì komunistickou správou mìsta strena.
Christine Feehan  ZIMNÍ SOUMRAK. Kate, úspìná spisovatelka,
se vrací domù pøed svátky, kdy celé
mìsteèko ije pøípravami na tradièní vánoèní festival. Kate podlehne
atmosféøe a otevøe si obchùdek
s knihami v krásné staré budovì. S úpravami jí pomáhá stavitel Matt Granite, bývalý voják, kterého záhadná
a smyslná ena nesmírnì pøitahuje.

KNIHOVNA V JENÍÈKOVÌ LHOTÌ
Knihovna je otevøena kadý pátek 19 - 20 hodin,
a to i v létì. Srdeènì Vás zve a tìí se na Vás

paní Radka Vargonèíková.

Amanda Quick  PÙLNOÈNÍ
KRYSTAL. Román pro eny.
Jude Deveraux  SPLNÌNÁ
PØÁNÍ. Román pro eny.
Jude Deveraux  ARLATOVÉ NOCI.
Román pro eny.
Barbara Cartland  DÁMA A LUPIÈ.
Román pro eny.
Silvana Giacobini  ZAVØI OÈI. Bývalý detektiv newyorské policie Dave
Gurney by mìl být v penzi. Jenome
pokud je nìkdo jednou detektivem,
zùstane jím u napoøád, a tak na jeho
dveøe nadále klepou lidé, kteøí mají
problémy. A také policie. Napøíklad
tehdy, kdy je dokonale zmatená dìsivou vradou, kterou podle veho
není schopná vyøeit.
Ted Dekker  SBÌRATEL NEVÌST.
Sériový vrah, lidská zrùda, si umanul zabíjet krásné mladé eny z Denveru a okolí. Unáí je z jejich domovù, aby je posléze v odlehlých stodolách ...
Olga Krumlovská  VÌØTE NEVÌØTE. Jde o pøíbìhy, které se skuteènì
staly, ale jsou opøedeny tajemstvím
a mají nádech neuvìøitelného a magického. Autorka je nasbírala bìhem
své dlouholeté zkuenosti astroloky a psychotronièky, zkrátka eny,
která se vdy velmi zajímala o ve
nadpøirozené. V knize objevíme zá-

Slavili jsme
Den matek
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hady veho druhu, pøíbìhy nahánìjící hrùzu, také ale pøíbìhy s témìø
pohádkovým koncem.
Olga Krumlovská  ZÓNY ZDRAVÍ
A IVOTA. Obnovené vydání úspìné knihy, v ní autorka ètenáøùm
radí, jak by mìli odolávat stresovým
stavùm, nemocem a ivotním nezdarùm. Poukazuje na nevyèerpatelné
zdroje pøírodní a kosmické energie
koncentrované na urèitých místech,
která vyhledávali a vyuívali u nai
pøedkové. Tato nenároèná terapie
pøíznivì ovlivòuje stav dlouhodobì
nemocných, posiluje imunitu a pomáhá organismu tam, kde u nemùe pomoci lékaø a poslední nadìjí se
stává pøíroda s ama.
Hana Rebeka iander  BRIGITA.
Brigita Beneová, edesátiletá hrdinka, obìtovala celý ivot rodinì, výchovì dcer a povolání zdravotní sestry, které si zvolila u ve svém dìtství. Snaila se vyjít vstøíc lidem kolem sebe a pøizpùsobovala se vem
situacím. S odchodem do dùchodu
se Brigita ocitá na prahu nové ivotní etapy. Penze, na kterou se tìila,
se postupnì stává utrpením. Brigita
vezme ivot do vlastních rukou
a navzdory rodinì si najde zamìstnání na starém sídle rodiny Kleinových. Práce zahradnice jí pøinese ...

Obec Chotoviny ve spolupráci
se kolou i letos pøipravila pro nae
seniorky krásné odpoledne. Ve
ètvrtek 16. 5. patøil sál babièkám
a prababièkám, tetièkám a pratetièkám. Hned u vstupu hosty pøivítali pan starosta a místostarosta
pìknou kytièkou a pøáníèkem, které vyrobili áci 4. tøídy pod vedením Mgr. Bìtíkové. U prostøených
stolù si eny mohly dát malé obèerstvení, pohodlnì se usadit
a záhy pan starosta zahájil slavnost krátkým projevem a pøáním vem pøítomným enám. První vystoupil místní pìvecký sbor pod vedením
Mgr. Miroslavy Honzové s pásmem písní ,,Ze kolního zpìvníku. Z kadého roèníku jedna píseò a ne jsme se nadáli, byla ,,devítka a jejich krásné
vystoupení konèilo. To byla koda - hezky se poslouchalo. Ale na lítost
nebyl èas. Za dveømi to ji umìlo samým rozruením ... to jak se dìtièky
z mateøské kolky chystaly nastoupit. A nakráèely stateènì. Vak toho ji
spoustu umí a také to dovedou pøedvést. Na píalky i na pusinky, krásnì
jim to hrálo a zpívalo. Ale to nebylo ve. Jsou to toti i náramní taneèníci.
Dali se do tance a jen jsme koukali ... mìli to tìké - samé toèení a proplétání, ale nic nepopletli, tak jsou ikovní. Poslední poklona, poslední potlesk a první èást programu byla u konce. Jetì chvilinka, ne dìti zamávají
babièkám a na pódiu se ji chystala hudba a za barem ji vøela voda. Byl èas
na kávu a zákusek. Bájeènì to sálem zavonìlo a u se ozvaly první tóny
harmoniky. Duo Václav Plocha - harmonika a Zdenìk Kukla - bubny pøijelo
enám k svátku zahrát a z Èerveného Újezdu. Hned se rozproudila nálada
a eny s kapelou zpívaly a do 18. hodiny. A byly by i tanèily, ale taneèníci
nepøili. Je to svátek en, ale kadý rok zveme i jejich partnery a ostatní
mue a pøipomínáme, e jsou vítáni. Tak mui, pøítí rok na taneèek, taneènic je dost a dost!
Dìkujeme základní a mateøské kole za pìkné vystoupení a manelùm
Stieblerovým za pøipravené obèerstvení. Panu Pohanovi dìkujeme za pøepravu hùøe pohyblivých úèastníkù. Díky nìmu se slavnosti mohli zúèastnit
i ti, kteøí by z domova nedoli. Obec ji nìkolikrát nabízela nemohoucím
odvoz a jsme rádi, e je nabídka vyuita a akce navtìvovány.
Stránku pøipravila . Petrásková
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PENÍZE JSOU PÁNY SVÌTA

Toto staré lidové rèení se pouívá po staletí a  jak se dennì pøesvìdèujeme  platí i dnes. Ale myslím, e je mnohem výstinìjí pøirovnat je k ohni. Peníze, stejnì jako
oheò, se toti mohou stát dobrým
sluebníkem, ale také zlým pánem.
Pokud je èlovìk získá legální cestou
a rozumnì je uívá, dobøe mu slouí a umoní mu pøíjemný ivot. Hùøe
to zpravidla dopadne s èlovìkem,
pro kterého se peníze stanou zlatým
teletem a jejich pomyslný lesk a cinkot zcela ovládne jeho smysly.
V kadé dobì se najdou lidé, kteøí jsou ochotni udìlat ve, jen aby
rychle a snadno zbohatli, lhostejno
za jakou cenu. Koneènì i jeden
z naich pøedních politikù  veználkù  pøece prohlásil, e peníze nesmrdí, ale u nedoøekl, v jaké souvislosti toto úsloví vzniklo. Tak toti
císaø Vespasián ji v roce 69 odpovìdìl svému synovi Titovi, který otci
vyslovil znepokojení nad vydáním
nového zákona o dani  ze záchodù.
Ná pøíbìh ze soudní sínì je sta-

rý témìø pùl druhého století a proto
v porovnání s dnení trestnou èinností se mùe nìkomu zdát trochu
naivní. Na druhé stranì dobøe charakterizuje mylení lidí a dobu, ve
které se stal.
Dá se øíci, e konec léta roku 1875
byl pro Tábor neobyèejnì horký. Ne
snad proto, e by se teplota vzduchu vyplhala do extremní výe, ale
v té dobì táborská veøejnost proívala aféru, jaká tu jetì nebyla.
Ve zaèalo tím, e v poslední den
mìsíce srpna byla nalezena mrtvola
Jana Procházky, takto úøedníka táborské spoøitelny. Podle etøení brzo
nebylo pochyb, e nejde o násilný
trestný èin, ale e onen mu odeel
ze ivota dobrovolnì, struènì øeèeno  spáchal sebevradu. Mezi lidmi se hned zaèalo hovoøit, co asi
uboáka dohnalo k tak zoufalému
èinu. Vyskytly se rùzné názory, ale
ze veho nejvíce zaèalo sílit podezøení, e v hospodaøení spoøitelny
není nìco v poøádku. Tyto dohady
se rázem staly realitou, kdy byl nale-

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

AMPAÒSKÉ
Rèení, e není vhodnìjího vína
k jedineènosti okamiku ne ampaòské, není pøíli starého data.
Samozøejmì, e celou tu slávu
s bublinkami zaèali Francouzi, kdy
poprvé servírovali ampaòské pøi
nejvýznamnìjí státní události, korunovaci králù v Remei.
První umivé víno vynalezli
v Carcassonne v roce 1844. Tehdy
tamní sklepmistr tak spìchal s dodávkou vína, e ho navzdory vem
pravidlùm nalahvoval jetì pøed
skonèením fermentace. Ono víno
se jmenovalo Blanquette de Limoux. V den plánovaného rozvozu èasnì ráno se ze sklepa ozvala
dìsivá støelba. Sklepmistra ani ne-

napadlo, e by to mohly být punty, které pod silným tlakem zaèaly
vystøelovat z lahví. Domníval se,
e vinaøství napadli vojáci, a tak se
pøed nimi radìji schoval do prázdného sudu. Kdy po chvíli zjistil,
e to nejsou obávaní husaøi, popadl avli a puku, vybìhl pøed dùm
a volal do zbranì!!. Tolik dávný
kronikáø.
Bublinky ve vínì se nejen líbily,
ale hlavnì chutnaly, a tak lahvování vína pøed skonèením fermentace se ujalo na dlouhá léta. Druhotné kvaení vína v lahvi, metoda,
které se dnes øíká ampaòská, se
objevila mnohem pozdìji v regionu Champagne. Proto se tamnímu
vínu mùe øíkat ampaòské, zatímco ostatní umivá vína mohou pouívat jen název sekt.
-wer-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

60 let Jaroslava Voboøilová, Chotoviny
65 let Zdeòka Trojanová, Chotoviny
70 let Jaroslava Jelínková, Vráná
Milada Heømánková, Èervené Záhoøí
7 5 let Ladislav Hauser, Èervené Záhoøí
80 let Marie Skalová, Èervené Záhoøí
Marie Balková, Chotoviny
Frantiek Vanìk, Brouèkova Lhota
Milue Jandová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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zen Procházkùv dopis na rozlouèenou. V nìm obvinil nìkteré spolupracovníky  pokladníka Jana auera, úèetního Václava Veseckého a
sluhu Václava Wegera , e ho
k tomuto tragickému èinu dohnali
tím, e ho zavlekli do nezákonných
finanèních machinací a rozsáhlých
podvodù.
Procházka v dopise na rozlouèenou oznaèil jistého Jana H. Brabce
z Polièky, takto jednatele pojiovací spoleènosti, za hlavního iniciátora celé podvodné èinnosti v táborské spoøitelnì a dokonce ho nazval
hlavním svùdcem jmenovaných
úøednikù.
Nutno øíci, e vedení spoøitelny
mìlo ji delí dobu pocit, e v nìkterých oblastech èinnosti ústavu
není ve úplnì v poøádku a chystalo
se provést rozsáhlou revizi. Procházkova sebevrada a jeho dopis na rozlouèenou jen urychlily její provedení. Hloubková revize mìla zaèít
8. záøí 1875, byl rozpracován podrobný plán jejího provedení a vem
vedoucím pracovníkùm bylo naøízeno, aby k tomuto termínu pøipravili
vechny potøebné doklady.
Je pochopitelné, e v zájmu dobrého jména ústavu se vedení spoøitelny vemonì snailo celou akci
utajit a sebevradu svého pièkového pracovníka nespojovat s podnikovými problémy. Ale  jak u to tak
bývá  pøes usilovnou snahu tomu
zabránit se nìkteré zprávy dostaly
na veøejnost a situace ve spoøitelnì
se tak stala pøedmìtem obecného
zájmu.
Do vzruené atmosféry veøejného mínìní jako bomba zapùsobila
zpráva, e 8. záøí 1875 doposud
bezúhonný a poèestný obèan Jan

auer zabil svou manelku a tøi malé
dìti a sám pak spáchal sebevradu.
Na jeho hrùzný èin se pøilo, kdy
v den zahájení komplexní revize nepøiel do zamìstnání. Proto byl do
jeho bytu vyslán zøízenec, aby jmonovaného pøivedl nebo zjistil dùvod
jeho nepøítomnosti.
Také auer zanechal dopis, ve
kterém podrobnì vypsal, jak z návodu Brabce zaèal provádìt podvodnou èinnost, do které zatáhl svého
nejlepího pøítele a spolupracovníka Veseckého. Jan Brabec nemìl
ádné jmìní a pøesto podepisoval
smìnky, které nebyly podloené a do
trestné èinnosti zapojil i dalí pracovníky spoøitelny. Falené smìny
pøedával Veseckému, aby je vybavil
vemi náleitostmi a pøedloil je øediteli pojiovny k podpisu. Pak u
bylo na pokladníkovi auerovi, aby
vyplatil peníze, o které se pak spoleènì rozdìlili. Za tøi roky takovéto
trestné èinnosti prolo pokladnou
pøes osmdesát smìnek a koda,
která byla spoøitelnì zpùsobena,
dosáhla neuvìøitelných 59.385 zlatých!
Vyetøení celého pøípadu si vyádalo mnoho èasu, mnoho lidí
muselo být vyslechnuto a øada z nich
se teprve pøi výslechu dovìdìla,
komu a k èemu byl dobrý jejich podpis. Závìr udìlal soud. Hlavní viníci
byli potrestáni tìkým aláøem. Václav Vesecký byl odsouzen na osm
a Jan H. Brabec na deset let. Jan
auer sice unikl lidské spravedlnosti, ale v pamìti souèasníkù zùstal
nejen jako èlovìk, který selhal a dopustil se podvodu, ale hlavnì jako
ètyønásobný vrah.
Jaroslav Wimmer

NEJPILNÌJÍ DÌTSKÝ ÈTENÁØ
KOLNÍHO ROKU 2012  2013

Letos bude druhým rokem vyhláen místní
knihovnou nejpilnìjí dìtský ètenáø roku
a nejpilnìjí pøíznivec knihovny takzvaný
Hustý návtìvník. Ètenáøi budou vyhláeni ve tøech kategoriích: 1.- 3., 4. - 6. a 7. - 9.
tøída. Slavnostní vyhláení a ocenìní probìhne ve ètvrtek 20. èervna od 17 hodin
v obecní knihovnì. Akce se i v tomto roce
zúèastní vedení obce a ceny a èestná uznání
dìtem pøedá pan starosta. Pøipraveno bude malé obèerstvení, pøípitek
a kadý návtìvník obdrí malou pozornost.
anci na dobré umístìní mají vichni, kteøí pøeèetli za tento kolní rok
více ne pìt knih, kromì encyklopedií, a pokud mají samostatný výpùjèní úèet a nedìlí se o spoleèný se sourozencem. Srdeènì Vás zveme
do knihovny. Pøijïte s námi strávit pøíjemné odpoledne a poznat nejpilnìjího dìtského ètenáøe knihovny.
. Petrásková

Nový obèánek
Jakub Barto
Chotoviny
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Chotoviny  Wernshausen
7.  9. èervna 2013

Tento èervnový víkend bude patøit ji tradiènímu
setkání kuelkáøù naeho oddílu s partnerským klubem KC 96 Wernshausen.
Nai pøátelé dorazí v pátek odpoledne na kuelnu, kde pøichystáme malé obèerstvení, následnì se ubytují a veèer v klubovnì probìhne neoficiální posezení a volná zábava.
Oficiální program setkání je stanoven na sobotu 8. 6. ve 13:30 hodin na
kuelnì. Po uvítacích projevech a formalitách zaène dlouho oèekávaný
zápas, na který srdeènì zveme vechny pøíznivce, diváky a fanouky.
Tìíme se na vás.
M. Vacko

Esa èeské atletiky mùete na vlastní oèi spatøit i Vy. Republikový ampionát se po pìti letech
vrací opìt do Tábora.Cenné kovy se budou rozdìlovat 15. - 16. 6. 2013 na Stadionu Míru.
Podívanou bude doprovázet hlas jednoho z nejlepích èeských atletických komentátorù Jacka
Pøibánì. Chybìt nebudou ani atletické soutìe
pro dìti a doprovodný program. Páteèní odpolednì 14. 6. bude vyhrazeno besedì s osobnostmi èeské a èeskoslovenské atletiky, po které
vystoupí kapela Èechomor. V sobotu pak probìhne v sousedství Stadionu Míru, na plaveckém stadionu, koncert Jaroslava Uhlíøe pro dìti.
Po oba soutìní dny budou mít dìti monost
mezi 13.00 a 15.00 hod. si vyzkouet Atletiku
pro dìti. Ovem to nejlepí se bude odehrávat
na Stadionu Míru jak v sobotu, tak i v nedìli
v rámci pøedprogramu od 11 hodin a v rámci
hlavního programu od 13 hodin.
Pøijïte si uít skvìlou atletiku na vlastní oèi
a povzbudit nae nejlepí atlety.
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áci jedou! Pojistili si KP i na dalí sezonu
Je to skoro a k neuvìøení. áci si
zahrají krajský pøebor i pøítí rok.
Jejich jarní bilance je skvìlá: 3 prohry a 7 výher, áci si drí krásné
6. místo a u nemohou spadnout.
O debaklu proti Bechyni 13 :0 u
jste slyeli. Dalí zápas sehrál tým
v Tøeboni, jene bez opor Mendela,
Èecha, Duka a Strusky na soupeøe
nestaèil a prohrál 1:5. Jediný ná
gól dal Michal Fiala. Byl to opravdu
tìký týden. Ve støedu se jetì hrála
dohrávka se Slavií ÈB. Znovu na-

bouraná sestava. Také chybìli Mendel a Struska, navíc se k nim pøidal
i Korecký. Jene kluci pøekvapili. Na
jaøe rozjetou Slavii porazili 1:0, co
byla naprostá bomba! Trefil se Michal Fiala.
K tomu, aby se posunuly Chotoviny na 6. místo, pomohla jetì výhra
nad Blatnou. Po otøesném prvním
poloèase a dusnu v kabinì domácích nastoupili kluci do druhé pùle
jako vymìnìní a zaslouenì vyhráli
2:0 po trefách Koreckého a Fialy.

Koneènì! Dorost se probral
a zaèal vyhrávat

Na výhru to vypadalo u v zápase s
Tuèapy. Dorostenci dlouho vedli 2:1
a smolnì dostali gól ke konci zápasu a zápas skonèil 2:2. V dalím utkání èekal dorostence Meteor Tábor B a cíl byl jasný: prolomit sérii proher a remíz. Koneènì u vyhrát. A povedlo se! V jednostranném zápase tým zvítìzil 2:0 po gólech Tomáe Vrhela a Vojty imka.
Paráda!
Na tuto výhru navázali kluci i v dalím zápase. Tentokrát v Bøeznici.
Dorostenci pøivezli výhru 2:1. Góly
zaøídili Denis Pìkný a Vojta Èech.
Byl to vyrovnaný zápas, který Chotoviny zkuenì zvládly.
Jsem rád, e jsme potvrdili stoupající formu. Skvìle fungovala hlav-

nì obrana s brankáøem a v ofenzivì
jsme byli taky nebezpeèní. V závìru
nás domácí zatlaèili, ale tým tlak
ustál bez potíí. Jsem spokojený,
hodnotí kouè Èestmír Køika.
Tím, e dorost tyto zápasy vyhrál,
se dostal na 8. místo. Ale  hlavním
problémem dorostencù je marodka.
Musí chodit pomáhat áci, co také
vdy nevyjde. Dorostenci se snad
jetì neseli kompletní. Kdo ví, kde
by tým byl, kdyby se kadý zápas
sela ta nejsilnìjí sestava. V tuto
chvíli jsou na seznamu zranìných
Dvoøák a Carva, nemocný je Køika
a stoprocentnì fit nejsou ani Vojta Èech, Praák a Turek.
Snad se situace nad dorostem jetì vyjasní a dalí sezonu to mùe být
vechno úplnì jinak.

KURIOZITA 13:0 a 13:0

Je to vùbec moné? Kde kdo si mohl øíct, e jde urèitì o chybu v tisku
èi ve výsledcích. Není tomu tak!
Kuriozita, jen se stala ve stejný den dvìma chotovinským celkùm, stojí
urèitì za povimnutí. Výsledky, které týmy starích a mladích ákù vybojovaly, jsou více ne výpraskem jednoho a toho samého soupeøe.
Odnesla to Bechynì, která odjela z Mladé Voice s celkovým skórem
0:26, co by si nìkdo mohl pøirovnat k památnému zápasu týmu muù.
Pamatujete? Tento zápas skonèil jetì vìtím rozdílem a o Chotovinách
se psalo snad ve vech novinách.
Byl to výjimeèný den se spousty gólù do sítì soupeøe a o to jetì
výjimeènìjí, e oba zápasy skonèily stejnì konstatoval Èestmír Køika.

K tomu jetì tyè, bøevno
a hodnì dalích nevyuitých
ancí. Hlavnì Michal Fiala
hraje výbornì, na jaøe má
formu jako hrom. U se na
nìj ptali dokonce skauti z FC
MAS Táborsko, které hraje
ákovskou ligu.
Kluci mìli od trenérù pøed
zápasem speciální motivaci:
Porazíte Blatnou a bude regenerace. Povedlo se a tým
absolvoval pobyt ve výøivce
a saunì v Hotelu Gold. Byla
to i pøíprava na dalí zápas,
na který jeli kluci do Èeských Budìjovic. Na høiti
druhé Lokomotivy tým prohrál 0:4. Kluci ale makali,
døeli a poloèas vypadal velmi dobøe.
Po pøestávce u se ale projevila kvalita soupeøe a bohuel dolo ke zranìní naich tøí hráèù. Navíc bez klíèových opor Mendela a imka se
hraje tìko, øíká trenér Èestmír Køika.

Foto D. Pìkný
O tomto víkendu byly kvùli nevyhovujícímu terénu zrueny zápasy
mladích i starích ákù a dorostu.
Ale ani tato prohra nic nemìní na
tom, e krajský pøebor ákù se
v Chotovinách bude hrát i pøítí rok!

Výsledky mistrovských zápasù
Mui A  I. B tøída muù sk.D
19. kolo N. Vèelnice  Chotoviny
8:0
20. kolo Chotoviny  Øepeè/Opaøany
0:6
21. kolo Slavonice  Chotoviny
9:1
22. kolo Chotoviny  K.Øeèice
0:4
23. kolo D.Bukovsko  Chotoviny
6:0
Okresní pøebor dorostu
11. kolo Jistebnice  Chotoviny
1:0
12. kolo Chotoviny  Tuèapy
2:2
14. kolo Chotoviny  METEOR Tábor B 2:0
15. kolo Bøeznice  Chotoviny
1:2
Krajský pøebor starích ákù
14. kolo Chotoviny  Hluboká odehráno 1.5. 2:1
20. kolo Chotoviny  Bechynì
13:0
21. kolo Bøilice  Chotoviny
5:1
22. kolo Chotoviny  Blatná
2:0
23. kolo Loko ÈB  Chotoviny
4:0
Krajský pøebor mladích ákù
14. kolo Chotoviny  Hluboká odehráno 1.5. 2:2
20. kolo Chotoviny  Bechynì
13:0
21. kolo Bøilice  Chotoviny
0:0
22. kolo Chotoviny  Blatná
1:1
23. kolo Loko ÈB  Chotoviny
8:0

(2:0)
(0:3)
(3:1)
(0:2)
(4:0)
(0:0)
(1:1)
(1:0)
(1:1)
(0:0)
(6:0)
(2:1)
(0:0)
(1:0)
(1:2) /PK 1:2
(8:0)
/PK 1:2
(0:0) /PK 2:4
(4:0)

Rozpisy mistrovských utkání
I.B tøída muù sk.D
25. kolo 8. 6. SO Jistebnice  Chotoviny
16:00
26. kolo 15. 6. SO Chotoviny  Borotín
17:00
Okresní pøebor dorostu
17. kolo 9. 6. NE Vìtrovy  Chotoviny
13:00
18. kolo 16. 6. NE Chotoviny  Ratiboøské Hory
10:00
13. kolo
Øepeè / Opaøany  Chotoviny dohrávka
16. kolo
Chotoviny  Malice
dohrávka
Krajský pøebor starích (mladích) ákù
25. kolo 8. 6. SO Junior St.  Chotoviny
15:30
26. kolo 16. 6. NE Chotoviny  FC ZVVZ
14:00
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

