4/2017

LISTY CHOTOVINSKA

Roèník XXV.

Èíslo 4

duben 2017

1

ZDARMA

FOTBAL V CHOTOVINÁCH SLAVIL 90 LET

V sále kulturního domu se v sobotu 25. bøezna selo
pøes 150 lidí, vìtina z øad bývalých
a souèasných fotbalistù a funkcionáøù, dorazili ale
také fanouci a rodièe. Chotovinský
fotbal toti slavil 90 let od svého
vzniku.
Pestrý program moderoval
Duan Mendel, souèasný trenér
týmu muù. Úvodní slovo obstarali
pøedseda fotbalového oddílu Jan
Jordák a starosta obce Zdenìk Turek. K divákùm promluvil také pøedseda TJ Sokol Chotoviny Lubo

Z obsahu
listù
Velikonoèní
bohosluby
Ohnivá
kolní slavnost
Sbìr
elezného rotu

Bervida a slib splnil i vzácný host,
z Beneova pøicestoval fotbalový
trenér Jaroslav Høebík a vzal s sebou i manelku.
Úvod patøil historii, po pláních
za kolejemi v Èerveném Záhoøí se
pár nadencù honilo za balonem u
v roce 1925, oficiálnì vznikl klub
SK Chotoviny v bøeznu 1927. Farnost darovala fotbalistùm louku
u Jezera a pan Sluneèko velkou skøíò,
která slouila pro uchování dresù
a kopaèek.
V historicky prvním zápase pak
Chotoviny porazily soupeøe z Èekanic 4:0 a v mistrovské premiéøe se
slavila výhra 2:1 v Sedlci. V roce
1956 bylo vybudováno høitì u kostela a v roce 1984 proel stadionek
velkou rekonstrukcí. V souèasnosti
má oddíl pøes 100 hráèù a funkcionáøù.
Zavzpomínat pøiel i 91letý Miloslav Pekárek, který obohatil program vlastními vzpomínkami. Tøeba
jak se na zápasy jezdilo na kole èi
vlakem nebo jak jednou v Plané nad
Lunicí vedoucí domácího mustva
utekl se zápisem ze høitì a kdy ho
Chotovintí dobìhli, papírový zápis
zmaèkal a snìdl.
Mluvilo se také o souèasnosti.
Trenéøi jednotlivých týmù hodnotili
výsledky dosavadní sezony. Galaveèer pak zpestøilo taneèní vystoupení

dìvèat pod vedením Petry Voèadlové a na dálku poslaly vzkaz oddílu
i zajímavé osobnosti. Z reproduktoru popøáli chotovinskému fotbalu tøeba Horst Siegl, Stanislav Vlèek, Ray
Koranteng nebo Lucie Borhyová.
Poté následoval hlavní bod programu  ocenìní zaslouilých èlenù. Jetì pøedtím bylo ale nutné
pokøtít dárek k devadesátinám. Chotovinský fotbal si nadìlil klubovou
álu, samozøejmì v modrobílém provedení. Kmotry se stali Jan Jordák,
Zdenìk Turek a Jaroslav Høebík.
A tento trojlístek pak také pøedával
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Jaroslav Høebík pøedává èestný diplom Miloslavu Pekárkovi

èestné diplomy a klubové ály zaslouilým èlenùm.
Fotbalový výbor vybral tuto sestavu bývalých hráèù, trenérù, funkcionáøù a fanoukù: Karel Doleal,
Jan Foøter, Miloslav Hruka, Václav
Janecký, Alois Jelínek, Jan Jinda,
Miloslav Klejna, Petr Krätzer, Petr
Køemen, Václav Køemen, Ivan Køíka,
Josef Kytír, Jaroslav Nìmec, Václav
Novotný, Frantiek Nový, Jaroslav
Passler, Miloslav Pekárek, Josef
Procházka, Jiøí Tichý a Frantiek
Vrchota.
Závìr patøil diskuzi s Jaroslavem
Høebíkem, který trénoval tøeba Spartu, Slavii, Jablonec, Plzeò nebo Dynamo Moskva. Zaèínal v Beneovì,
kam pøivedl i Èestmíra Køíku. Nyní
pùsobí jako éftrenér mládenické
akademie AC Sparta Praha. Kouè
Høebík ochotnì odpovídal na dotazy
divákù a debata se docela protáhla.
S tak zajímavým trenérem by se
dalo diskutovat jetì déle, pøedevím
mladí diváci u se ale doadovali
posledního bodu programu, a tím
byla diskotéka DJ Martina Kohouta.
Hrálo a tanèilo se jetì dlouho do
noci a fotbalový oddíl tak parádnì
oslavil 90. narozeniny.
Duan Mendel ml.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 13. zasedání konaného dne 16. bøezna 2017
od 19.10 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. Hrstka, p. Mgr. Honza, p. Jordák,
p. Moos, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná,
p. Pecháè od 19:20 hod., sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. MUDr. Holub, p. Mgr. Mendel,
p. Praák.
Návrh usnesení: p. Moos, p. Filip.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Honza, p. Hrstka.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení z 12. z.o.
Odmìny zastupitelù.
Smlouvy o poskytnutí dotace.
Rozpoètové opatøení provedené radou
obce.
5. Pozemky.
6. kolní obvody.
7. Pøedstavení investora na pozemku
p.è. 145/1 v k.ú. Liderovice.
Jednání zahájil pan starosta, pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe
je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 11, 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 12. zasedání byly ovìøeny p. Hrstkou a
p. Dr. Nìmcem, byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny ná-

mitky a jsou proto povaovány za schválené. Pan starosta provedl kontrolu úkolù
vzelých z jednotlivých usnesení. Konstatoval, e vechna usnesení byla splnìna.
2. Odmìny neuvolnìných zastupitelù
 dle novely Naøízení vlády è. 414/2016 Sb.,
kterým se mìní Naøízení vlády è. 37/2003
Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenù zastupitelstev, je moné zvýit odmìny neuvolnìným èlenùm zastupitelstva o 4 %.
Usnesení è. 185/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje výi odmìn
neuvolnìným èlenùm zastupitelstva ve
smyslu naøízení vlády è. 37/2003 Sb., o odmìnách za výkon funkce èlenù zastupitelstev ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù.
Neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce
budou odmìny vypláceny od 1. 4. 2017 ve
výi:
místostarosta
15.999, Kè/mìsíc
èlen rady obce
1.641, Kè/mìsíc
pøedseda výboru, komise 1.442, Kè/mìsíc
èlen výboru, komise
1.176, Kè/mìsíc
èlen zastupitelstva
599, Kè/mìsíc.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Smlouvy o poskytnutí dotace  zastupitelùm byly pøedloeny návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpoètu Obce Chotoviny
a to pro Diakonii CÈE - støedisko Rolnièka
v Sobìslavi na spolufinancování nákladù
sociálních slueb tøech klientù z naí obce
a pro TJ Sokol Chotoviny, z.s. na podporu
spolku: oddíl kuelek - 50 tis. Kè, oddíl kopané 140 tis. Kè, sport pro vechny - 5 tis. Kè.

Usnesení è. 186/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Diakonii CÈE  støedisko Rolnièka, IÈ: 47268701,
na rok 2017 v èástce 54 tis. Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è.187/2017/Z13..

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace uzavøenou mezi Obcí
Chotoviny a Diakonií CÈE  støedisko Rolnièka, IÈ: 47268701.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 188/2017/Z13..

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci TJ Sokol
Chotoviny, z.s., IÈ: 47269791, na rok 2017
v èástce 195 tis. Kè.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è.189/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
poskytnutí dotace uzavøenou mezi Obcí
Chotoviny a TJ Sokol Chotoviny, z.s.,
IÈ: 47269791.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètové opatøení schválené radou
obce  tímto rozpoètovým opatøením è. 1/2017
rada obce schválila pøesunutí èásti zùstatku loòského roku mimo jiné na poøízení stolù a idlí do kulturního domu, na poøízení
dopravního automobilu pro hasièe a na dar
pro Spolek pøátel koly. Dále byly zaúètovány transfery se státním rozpoètem.
Usnesení è. 190/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 1/2017, schválené radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky
 prodej èásti pozemku parc.è. 728/37
v k.ú. Jeníèkova Lhota  jedná se o pozemek o výmìøe 90 m2 pøiplocený k p.st. 3 ve
vlastnictví pana J.N. Zámìr byl schválen
usnesením è. 159/2016/Z12 a následnì
zveøejnìn na úøedních deskách obce.
Usnesení è. 191/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti
pozemku parc.è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova
Lhota o výmìøe 90 m2, která je pøiplocena
k pozemku st. 3 a je dle GP è. 254-637/2016
novì oznaèena p.è. 728/52, za cenu 100,- Kè/m2
panu J.N.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej pozemkù v k.ú. Brouèkova Lhota
a Jeníèkova Lhota  o odkoupení pozemkù o celkové výmìøe 2262 m2 ádá pan V.M.
V této lokalitì vlastní pozemky, na kterých
hodlá vybudovat rybník. Zámìr prodat uvedené pozemky schválilo zastupitelstvo
usnesením è. 161/2016/Z12, následnì byl
øádnì zveøejnìn na úøedních deskách obce.
Usnesení è. 192/2017/Z13.

/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE

❖ 16. bøezna se podaøilo pracovníkùm T-Servisu najít

v ulici Rùová déle trvající poruchu na vodovodním øadu. Potrubí bylo tého dne opraveno.

❖ V ulici Pod pejcharem bylo firmì STRABAG pøe-

dáno stavenitì a v pondìlí 3. dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace. O omezení
dopravní obslunosti budou obèany bydlící v této
ulici informovat pracovníci firmy.
❖ Zhotovitelem územního plánu Chotoviny bude
Ing. Arch. Dagmar Buzu. V soutìi pìti firem nabídla nejvýhodnìjí cenu 420 000,-Kè vèetnì DPH.
Smlouva o dílo je ji uzavøena. Termín dokonèení
prací na územním plánu je 30. èerven 2019.
❖ RO schválila a starosta obce podepsal kupní
smlouvu na nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Chotoviny. Automobil bude k dispozici do konce mìsíce øíjna 2017.

❖ 28. bøezna se uskuteènilo na odboru ivotního

prostøedí v Táboøe jednání ve vìci vydání dodateèného stavebního povolení vrtané studny a automatického závlahového systému v horní èásti
zámeckého parku. Na základì tohoto jednání vydá
vodoprávní úøad rozhodnutí o odstranìní stavby
 vrtaná studna bude zlikvidována. Vichni úèastníci jednání s tímto rozhodnutím souhlasí. Pro
závlahový systém budou na zámku hledat jiný
zdroj vody z ji existujících studen a rybníèkù.
❖ Na konci bøezna byl zahájen strojní úklid komunikací po zimním vydatném posypu. Z dùvodu poruchy na zametacím voze jsme zaèali o dva dny
pozdìji. Dìkujeme za pochopení.

❖ Rada obce odsouhlasila základní kole monost

pøijetí daru z likvidace Klubu v Lomené ve výi
46 210,-Kè.

❖ Od kvìtna budou v rámci veøejnì prospìných

prací pøijati na obec dalí dva zamìstnanci. Jejich
náplní bude úklid obce.

❖ Rada obce vzala na vìdomí kritéria pro pøijímání
dìtí do mateøské koly.

❖ Slavnostní schùze k 15. výroèí vzniku Jednotky

sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny se
uskuteèní dne 21. 4. od 18.00 hodin v hostinci
U Sluneèkù.
Mgr. Zdenìk Turek

V pátek 24. 3. 2017 jsme zhlédli v KD
komedii reiséra Jaroslava Papouka
ECCE HOMO HOMOLKA, kterou sehrál
divadelní spolek Oujezdáèek z Èerveného Újezda.
Rodina Homolkových vyráí na celodenní výlet do pøírody.
Nejprve v rojnici vyráejí na houby a po marném hledání
odpoèívají na poetickém palouèku. Idylku vyruí volání
o pomoc, a tak Homolkovi po krátké diskusi radìji odjedou
zpìt domù. Doma po obìdì sice pøichází na øadu nedìlní
pohoda, ale ve skuteènosti je to klid pøed bouøí. Ve zaèíná,
kdy se Ludva pokusí pøemluvit Hedu, aby la s dìtmi
a babi na dostihy sama a jeho nechala jít s dìdou na fotbal.
Po první ostré výmìnì názorù následuje dalí, kdy se Ludva
pokusí propaovat dìdovi cigarety a je pøitom pøistien.
Zaèíná kolotoè malých i velkých bouøí, do nich se postupnì zapojují vichni èlenové rodiny vèetnì dvojèat. Trucují
a zamykají se v pokojích, nebo jsou vzteklí a jsou naopak
zamykáni....
Touto skvìlou komedií jsme udìlali teèku za divadelní
sezónou podzim 2016  jaro 2017. Na dalí divadelní pøedstavení se mùete tìit v øíjnu tohoto roku. A slibuji, e se
budete opìt dobøe bavit!
Zuzana Sumerauerová
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/pokraèování ze str. 2/
Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje
prodej pozemkù:
v k.ú. Brouèkova Lhota:
parc.è. 15/97 vodní plocha o výmìøe 44 m2
parc.è. 15/130 vodní plocha o výmìøe 152 m2
parc.è. 15/148 trvalý travní porost
o výmìøe 408 m2
parc.è. 15/149 trvalý travní porost
o výmìøe 436 m2
parc.è. 15/154trvalý travní porost
o výmìøe 33 m2
parc.è. 484/2 lesní pozemek
o výmìøe 449 m2
parc.è. 487/3 vodní plocha
o výmìøe 510 m2
v k.ú. Jeníèkova Lhota:
parc.è. 624/6 trvalý travní porost
o výmìøe 155 m2
parc.è. 624/10 trvalý travní porost
o výmìøe 47 m2
parc.è. 624/44 trvalý travní porost
o výmìøe 28 m2
2
za cenu 100, Kè/m plus odhadní cenu
lesního porostu, panu V.M.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 smìna a koupì pozemkù zastavìných
opìrnou zdí  pøi stavbì chodníkù v centru Chotovin byla místo stávajících podezdívek plotù vystavìna opìrná zeï na sousedních pozemcích. S vlastníkem pozemku parc.è. 70/3 paní Ing. H. J. byla dohodnuta smìna zastavìného pozemku o výmìøe
23 m 2 za èást obecního pozemku parc.è.
71/7 o obdobné ploe a s vlastníkem pozemku parc.è. 70/5 panem M. . byl dohodnut odkup zastavìného pozemku o výmìøe
5 m2 za cenu 200, Kè/m2.
Zámìr smìny byl schválen usnesením
è. 162/2016/Z12 a následnì byl vyvìen
na úøedních deskách obecního úøadu.
Vekeré náklady spojené se smìnou i koupí uhradí Obec Chotoviny.
Usnesení è. 193/2017/Z13.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje
smìnu obecního pozemku dle GP è. 761997/2016 oznaèeného è. 71/28 v k.ú. Chotoviny o výmìøe 23 m2, za pozemek zastavìný opìrnou zdí, který je dle stejného GP
oznaèen è. 70/6 v k.ú. Chotoviny rovnì
o výmìøe 23 m2.
Hlasování: Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 194/2017/Z13.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny schvaluje
koupit pozemek zastavìný opìrnou zdí, který je dle GP è. 761-997/2016 znaèen è. 70/7
v k.ú. Chotoviny o výmìøe 5 m 2 za cenu
200, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 bezúplatný pøevod pozemku  Úøad pro
zastupování státu ve vìcech majetkových
je pøísluný hospodaøit mimo jiné s id. 1/3
pozemku p. è. 519 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Chotoviny  místní komunikace
Prùchodní, o celkové výmìøe 243 m2.
Druhou id. 1/3 tohoto pozemku Obec Chotoviny ji odkoupila.
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Protoe se jedná o místní komunikaci, která náleí dle zákona è. 13/1997 Sb. do vlastnictví obce, na jejím území se nachází, je
monost Úøad pro zastupování státu ve
vìcech majetkových poádat o bezúplatný
pøevod.
Usnesení è. 195/2017/Z13.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod
a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod
id. 1/3 pozemku p. è. 519 ostatní plocha,
jiná plocha v k. ú. Chotoviny z vlastnictví
ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do
vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. kolní obvody  kolský zákon v par.
178 stanoví kadé obci povinnost zajistit
podmínky pro plnìní povinné kolní docházky dìtí s místem trvalého pobytu na
jejím území. Pokud vak obec nezøídí základní kolu, kolský zákon jí ukládá zajistit plnìní povinné kolní docházky v základní kole zøizované jinou obcí. Obec je povinna zajistit podmínky pro plnìní povinné
kolní docházky dohodou o spoleèném
kolském obvodu základní koly zøizované
jinou obcí.
V návaznosti na uzavøenou dohodu o spoleèném kolském obvodu vzniká kolským
zákonem kadé obci, která je smluvní stranou této dohody, povinnost stanovit pøíslunou èást spoleèného kolského obvo-
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du obecnì závaznou vyhlákou. Bez splnìní obou tìchto podmínek není platnì vytvoøen kolský obvod.
Vytvoøením spoleèného kolského obvodu na základì dohody obcí vznikne i dìtem
s místem trvalého pobytu na území druhé
obce právo na pøednostní pøijetí k plnìní
povinné kolní docházky v této základní
kole, a to a do výe její kapacity uvedené
v rejstøíku kol a kolských zaøízení, kdy tyto
dìti budou pøijímány k základnímu vzdìlávání do spádové základní koly za stejných
podmínek jako dìti s místem trvalého pobytu v obci, která je zøizovatelem základní
koly.
Od 1. 1. 2017 platí také povinnost obcí vymezit kolské obvody spádových mateøských kol. Postup a povinnosti jsou obdobné jako u základních kol.
Dle údajù pøedloených øeditelem naí koly
Mgr. Petrem Havlíkem má základní kola
i mateøská kola dostateènou kapacitu, aby
mohla obec uzavøít smlouvy s obcemi Nemyl, Sudomìøice u Tábora a Jedlany.
Usnesení è. 196/2017/Z13.

1. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu základní koly mezi Obcí
Chotoviny a obcí Jedlany.
2. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu základní koly mezi Obcí
Chotoviny a obcí Nemyl.
/dokonèení na str. 5/
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3. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu základní koly mezi Obcí
Chotoviny a obcí Sudomìøice u Tábora.
4. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu mateøské koly mezi
Obcí Chotoviny a obcí Jedlany.
5. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu mateøské koly mezi
Obcí Chotoviny a obcí Nemyl.
6. Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje Dohodu o vytvoøení èásti spoleèného
kolského obvodu mateøské koly mezi
Obcí Chotoviny a obcí Sudomìøice u Tábora.

Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pøedstavení investora na pozemku p. è.
145/1 v k.ú. Liderovice  pøedstavit investièní zámìr na výstavbu logistické haly na
uvedeném pozemku pøiel zastupitelùm za
spoleènost PHT a.s. pan Prokop, za realitní
kanceláø pan Kapar a vlastník pozemku pan
JUDr. Gelbiè.
Spoleènost PHT provozuje centrální sklad
v Chotovinách od roku 2011. Plocha stávajícího skladu 4050 m2 je ji nedostateèná. Pro dalí rozvoj spoleènost potøebuje
vystavìt sklad o velikosti 7200 m2. Spoleènosti PHT velmi vyhovuje podnikatelské
prostøedí v obci Chotoviny a velmi ráda by
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v této lokalitì vystavìla novou vìtí halu,
kde by pracovalo a 40 zamìstnancù.
Pan starosta øekl, e s podnikáním spoleènosti PHT má obec dobré zkuenosti, zamìstnává místní obèany a není zátìí
v oblasti dopravy.

Usnesení è. 197/2017/Z13.

Zastupitelstvo obce není apriori proti zámìru spoleènosti PHT a. s. vystavìt logistickou halu o velikosti 7200 m2 na pozemku p.è. 145/1 v k.ú. Liderovice, ale ádá
o doplnìní vizualizace pøi pohledu od Chotovin na Liderovice.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve 20:05 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Z a M Chotoviny nabízí k odprodeji
nepotøebný majetek nejvyí nabídce
Sporák elektrický è. 1  výrobce Mora, typ 3434,

sklokeramická varná deska, rok poøízení 2005

Sporák elektrický è. 2  výrobce Mora, typ 3434,

sklokeramická varná deska, rok poøízení 2005

Lednice Haier  výrobce Haier, typ HR  138 A,

rok poøízení 2008, v levém horním rohu nedoléhá tìsnìní

Majetek je funkèní, vzhledem k stáøí bez záruky.
Majetek je moné si prohlédnout v budovì koly,
kontaktujte pí. Koeluhovou tel.: 723 184 524.
Vai nabídku (druh majetku a Vámi nabízenou cenu),
adresu a podpis uèiòte prosím písemnì v uzavøené obálce
oznaèené v levém horním rohu slovem ODPRODEJ
do pátku 28. 4. 2017 do 12:00 hodin
k rukám øeditele Z a M Chotoviny.

VELIKONOCE
V HUSOVÌ SBORU CÈSH
V CHOTOVINÁCH

Bohosluby:

Kvìtná nedìle  9. dubna od 10. 30 hodin
Zelený ètvrtek  13. dubna od 18. 00 hodin
Boí hod velikonoèní  16. dubna od 10. 30 hodin

Dále si Vás dovolujeme pozvat na velikonoèní koncert Buï
tobì sláva, který se bude konat ve spøáteleném Sboru Boích
bojovníkù v Táboøe, ulice Farského 1960. Koná se na Velikonoèní pondìlí 17. dubna od 15. 00 hodin. Vystoupí pìvecký
spolek Hlahol a áci ZU Tábor. Vstupné je dobrovolné.
RS a faráø CÈSH v Chotovinách

Velikonoèní obøady v kostele sv. Petra a Pavla
Opìt mám milou povinnost pozvat Vás na obøady do kostela
sv. Petra a Pavla. To, co si Církev odnepamìti pøipomíná, Jeíovo odsouzení, smrt a poté velký triumf Zmrtvýchvstání, velice
koresponduje s tím, co se právì odehrává v pøírodì. Po letoní
opravdu tuhé zimì pøichází teplo, jaro, ve, co bylo jakoby mrtvé, se zase probouzí k ivotu.

Pøeji vám krásné jaro a poehnané velikonèní svátky.
Pøi pøíznivém poèasí bude v pondìlí po mi svaté ji tradièní
ehnání koní na prostranství pøed kostelem. Organizaci koní má
na starosti p. Pavel Zrzavecký ze Stoklasné Lhoty. Vichni jste
srdeènì zváni.
Za Øímskokatolickou farnost Chotoviny
Veronika Nádvorníková

13. 4. 2017

Zelený ètvrtek

19:00

14. 4. 2017

Velký pátek

18:00

15. 4. 2017

Bílá sobota

21:00

16. 4. 2017
Nedìle
Zmrtvýchvstání Pánì

8:15

17. 4. 2017 Velikonoèní pondìlí
â dìtská me svatá,
8:15
ehnání pokrmù
â ehnání koní
cca 9:15
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POVÌSTI Z CHOTOVINSKA

ÈERTOVY
OBRÁZKY

Karty. Ne nadarmo se jim lidovì øíká èertovy obrázky. Pro
miliony lidí na celém svìtì slouí po staletí k rozptýlení a pro
zábavu, ale bìda tìm, kteøí je vyuívají jako nástroj vánì a hazardu. Tak jako chleba má dvì
kùrky, tmavou a bílou, také hra
v karty má své svìtlé i stinné
stránky. Z pùvodnì pohodové
a celkem nevinné hry se brzy
vyvinul zlovìstný karban a s ním
zaèalo docházet k nejrùznìjím
druhùm zloèinù a k mnoha lid-

ským tragédiím. Tato neblahá
váeò znièila velice mnoho rodin a z bohatých hospodáøù
udìlala naprosté ebráky, v nìkterých pípadech i zloèince.
S karbanem se setkáváme
i v povìstech. V lidovém podání to vìtinou bývá v souvislosti
s èerty, kteøí jako iøitelé vech
moných neøestí jsou také vánivými karbaníky. Èert není zvyklý ivit se prací, peníze dovede
vydìlat jedinì podvody a èertovy obrázky se k tomu pøece
výhodnì hodí. V takové høe se
zpravidla nehraje o nic meního ne je lidská due.
Také na Chotovinsku bujel
bezuzdný karban a jeden èas tu
dokonce mìli velký problém
s tajemmnými karbaníky. Ti se
usadili v domì, kterému se po
vìky øíkalo U Poláneckých. Kadý den ve 23 hodin se v parádním pokoji zaèaly samy od sebe
pøemísovat idle a stùl sám
doputoval k severní stìnì pokoje. Pak bylo ticho. V pùl dvanácté se tu pak z nièeho-nic
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objevil karetní stolek se ètyømi
idlemi, na které úderem pùlnoci zasedli ètyøi tajemní mui ve
starodávných atech a zaèali
hrát karty. Tak se dìlo a do ranního rozbøesku. Pak ve rázem
zmizelo a stùl i idle se samy
pøemístily na pùvodní místo.
Taková návtìva pøíli nepotìí, zvlá kdy se opakuje
noc co noc, navíc kdy hráèi byli
pøi høe hluèní  a bùh bránil.
Zoufalí majitelé dìlali co mohli,
aby se nezvaných hostù zbavili
a v jejich domì opìt zavladl klid
a pokoj, ale bez ádoucího výsledku. Nakonec rezignovali
a z domu se radìji vystìhovali,
protoe nabyli pøesvìdèení, e
jejich dùm ovládla straidla.
V Chotovinách zaèal v tu
dobu pùsobit nový ponocný,
který v duchu rèení, e nové
kotì dobøe mete si vzal do hla-

vy, e na straidla vyzraje. Situace se toti stala vánou, protoe i z prázdného domu se ve
zmínìném noèním èase dál ozýval znaèný hluk, do kterého se
ozývaly nehorázné výkøiky vánvých karbaníkù, co pochopitelnì dìsilo nejen obyvatele sousedních stavení ale i pozdní
chodce. Ponocný se proto
pochlapil, po pùlnoci vtrhnul do
svìtnice a tajemné karbaníky
zaklel. Ti nejdøíve zùstali jako
pøimrazeni, ale hned se vzpamatovali, vyskákali z oken a pøekotnì utekli do polí. V domì
U Poláneckých se více neobjevili, ale nìkteøí obèané bydlící
na okraji obce se zapøísahali, e
jetì nìkolik nocí po této události slyeli z polí pláè a náøek,
kde e nyní budou hrát karty,
kdy na základì prokletí je musí
hrát do soudného dne.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Frantiek Janák, Èervené Záhoøí
Vladimír Douda, Chotoviny
Marie Krejèová, Chotoviny
65 let Marie Pecháèová, Vráná
Milue Plívová, Jeníèkova Lhota
Dana Pìknicová, Èervené Záhoøí
70 let Ing. Marie Korsová, Chotoviny
Jaroslav Passler, Chotoviny
75 let PaedDr. Frantiek Bore, Chotoviny
Blaena Køemenová, Sedleèko
Jaroslav erpán, Èervené Záhoøí
80 let Anna Ficencová, Chotoviny
91 let Jiøina Tilingerová, Rzavá
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

David Luke
Chotoviny

Jan Wagner
Øevnov

Luká Richter
Chotoviny

4/2017

LISTY CHOTOVINSKA

NOVÉ KNIHY
Robert Galbraith  VOLÁNÍ KUKAÈKY.
Vzruující detektivní román J. K.
Rowlingové, napsaný pod pseudonymem Robert Galbraith. Kdy se
supermodelka Lula Landryová zøítí
z balkonu v londýnské ètvrti Mayfair, policie dojde k závìru, e lo
o sebevradu. Její bratr má vak pochybnosti  aby zjistil pravdu o její
smrti, najme si soukromého detektiva. Cormoran Strike je váleèný veterán, který opustil slubu v Afghánistánu po tìkém zranìní. Bìhem
øeení pøípadu proniká do svìta vysoké módy a mediálních celebrit,
londýnské smetánky, ale i spodiny.
Eva Lenartová  ÈAJOVNA U ORANOVÉ KOÈKY. Filipa je potomkem
rodu Pøemyslovcù a jako taková má
urèité neobvyklé schopnoti, které se
v jejím rodì dìdí po pøeslici. Pomocí nich a babièky Radegasty bojuje
proti èarodìjnici, která se snaí prostøednictvím svých znalostí èerné
magie oloupit o mládí dvì Filipiny
spoluaèky a získát tak nesmrtelnost.
Ilona Maria Hilliges  OZVÌNA AFRICKÝCH BUBNÙ. Kdy Elenin manel po návratu z reportáe v Africe
za nìkolik dní zemøe, Elena se s tím
nehodlá smíøit. Odjede do Afriky
a snaí se vypátrat nejen pøíèinu, ale
i viníky manelovy smrti. Zpoèátku
vùbec netuí, do jaké hry vstoupila.
Kouzla vúdú, zombie, tajemné rituály a pøedevím korupce, s tím vím
se Elena v pátrání setká. Ani neví,
zda Daniel, který ji ochraòuje a pomáhá jí mnohé rozøeit, je pøítel, èi
nepøítel.

Ellen Alpstenová
 SESTRY RUDÉHO SLUNCE. Farma v Keni je domovem tøí en rùzného etnického pùvodu: Emelie je
Evropanka, Iman dcera Masajky
a Aia muslimka. Nad kadou visí
hrozba: Emelie prchá pøed matkou,
Iman èelí masajské kletbì a Aia
se bojí vynuceného sòatku. Pøátelství dostane trhliny: mají vechny tøi
zachránit farmu pøed úpadkem, anebo jít za hlasem svého srdce a tím
zachránit jen sebe?
Irena Obermannová  DIVNOVLÁSKY.
Xénie hledá nového partnera a její
dcery nového otce velmi netradièními a neformálními metodami, take
pøi setkávání s potenciálními partnery dochází k øadì humorných situací. Podle knihy byl natoèen stejnojmenný televizní film s Aòou Geislerovou v hlavní roli, který získal
hlavní cenu na festivalu Novomìstský hrnec smíchu.
Anthony Horowitz  KORPION SE
VRACÍ. Alex Rider chce zpìt svùj
ivot. korpion pronásleduje Alexe
Ridera velkou èást jeho ivota. Zabil
mu rodièe, snail se z Alexe udìlat
zrádce a neustále se vrací o nìco
silnìjí ne pøedtím. Tentokrát si tato
mocná zloèinecká organizace hraje
s ohnìm v nejvýbunìjí oblasti svìta: na Støedním východì. Nikdo nezná korpiona tak dobøe jako Alex.
A nikdo neví, jak se Alexovi dostat
na kobylku lépe ne korpion. A
doteï. Honièky nebyly jetì nikdy tak
zbìsilé, souboje tak záludné a nebezpeèí pro lidstvo tak velké. Pøeije Alex i tentokrát? Jedna kulka. Jeden ivot. Konec zaèíná tady.
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Irena Obermannová  SEX PO
TELEFONU, ANEB, NEZAVÌUJTE SE. Elika, Sára a Jarda
nedávno pøekroèili ètyøicítku.
Zplodili dìti, zaøídili rodinné hnízdo, pøesto nebo právì proto nevìdí,
jak a s kým by mìli ít. Rozhodnou
se tedy ít vichni spoleènì se svý-

mi dìtmi a zaloí tak supermoderní rodinu. iví se ponìkud svérázným zpùsobem  provozují sex po
telefonu. Je zcela nevyhnutelné, e
jim právì tento zpùsob obivy pøinese spoustu neèekaných setkání,
a vùbec vem tøem obrátí ivot naruby...

Sandra Silva  PRAVÌKÉ DÌJINY
ZEMÌ. V této kníce poznáte nejzajímavìjí dinosaury, rohaté, s høebeny, s dlouhými krky, neuvìøitelnì
obrovské... Dozvíte se, jak ili a co
jedli. Po vývojové cestì budete sledovat mnoho dalích pravìkých ivoèichù, a se dostanete k naim
prvním pøedchùdcùm a k ivotu primitivního èlovìka.
Gianni Rodari  POHÁDKY NA HRANÍ. U jste vidìli psa, který neumí
tìkat? A co teprve kocoura, který
sám cestuje vlakem a vypadá jako
váený majitel továrny? Ve svìtì se
dìjí zvlátní vìci! Své o tom vìdí
i v Milánì. Od té doby, co místním
obyvatelùm prely z nebe klobouky,
u se nièemu nediví. Svìt je pøece
místo jako dìlané pro vemoné podivnosti a dobrodruství, staèí popustit uzdu fantazii. O tom vem se
dozvíte v této pohádkové knize. Známé pøíbìhy, pøevyprávìné moderním
zpùsobem dle autorovy pøedstavivosti, doplòují pohádky zcela nové,
ale neménì pùvabné.Dìti mají monost pøi ètení zapojit vlastní fantazii,
nebo autor pro nì ke kadé pohádce pøipravil hned tøi rùzná zakonèení. Mùou si tak vybrat, které se jim
líbí nejvíce, nebo se poradit s rodièi
a kamarády, anebo si vymyslet svùj
originální závìr. Kniha je urèena pro
dìti od 6 let.

Hana imková  POHÁDKOVÉ NÁPADY PRO MALÉ KUTILY A KUCHTÍKY. Pojïte, dìti, spoleènì s malou
Terezkou do pohádkového lesa za
skøítky, vílami, dráèky a zvíøátky, seznamte se s jejich pøíbìhy s dobrým
koncem a pak spolu s nimi a nìjakým dospìlým pøipravte malé pohotìní (napø. toustíky, jednohubky
nebo kai ke svaèince), èi plno uiteèných vìcí a dáreèkù! Tøeba knoflíky, misku, krabièku na pastelky,
nebo dokonce palíèky ze zrníèek pro
ptáèky na zimu. Uvidíte, jak vám to
pùjde od ruky, protoe postup, jak
na to, uvidíte na fotografiích a nemusíte jetì ani umìt èíst.
Milan Valenta  POOUCHLÉ POHÁDKY, ANEB, CO ÈERT NECHTÌL
... ALE CHTÌL. Èertovské pohádky
z hanácké metropole - Olomouce.
Jen v málokteré pohádce má èert nakonec navrch. Ale nebývalo to tak
vdycky. V dávných dobách bývaly
pohádky drsnìjí, zrcadlil se v nich
tehdejí svìt. A takové jsou i tyhle
pohádky, drsné a tajemné. Provedou
vás po nejtajnìjích zákoutích hanácké metropole i lidské due. Obèas vám z nich naskoèí husí kùe.
Obèas se budete smát. A nakonec si
moná potichu øeknete: K èertu...
Petr Stanèík  JEZEVEC CHRUJDA
NAEL VELKOU LÁSEÈKU. Oblíbený dìtský hrdina jezevec Chrujda
z lesa Habøince, zvídavý a kamarádský stavitel podzemních chodeb
a nor, se ve svém novém pøíbìhu
osudovì zamiluje. A to do krásné
lasièky Anièky  jenome není sám,
kdo by Anièku rád získal. A tak
Chrujda musí o svou láseèku bojovat s protøelým tchoøem Smradolfem. Nai hebce srstnatí hrdinové se
ocitnou v tajemné jeskyni plné nebezpeèných tvorù, kteøí usilují o jejich ivot. Odváný Chrujda nad
svým sokem zvítìzí ne silou, ale stateèností a vynalézavostí a tím Anièku koneènì pøesvìdèí, e on je ten
pravý.
Z. Sumerauerová

Pro dìti a mláde:
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Vydaøená ohnivá kolní slavnost
Rok uplynul jako voda a kolní slavnost opìt zaklepala na dveøe chotovinského kulturního domu. Ohnivá slavnost zaehla svou
pochodeò v sobotu 11. bøezna 2017. Nádhernì jiskøivì vyzdobený sál pøivítal pøes dvì stovky pøíznivcù tance, dobré zábavy
a hlavnì chotovinské koly. Zlato, èerveno, èernou výzdobu vytvoøili áci a pedagogové základní koly. Spolek pøátel koly pøichystal pro vechny pøíchozí malé pøekvapení, záøivì èervený pøípitek pro lepí náladu.
Úvodní slova pøedsedkynì spolku Jany Lorencové pøedznamenala ohnivou jízdu z ráje do pekla. Bájeènou náladu odstartovalo
hned první pøedtanèení. V rytmu písnì Tohle je ráj od skupiny
Argema zatanèily dìti ze kolní druiny pod vedením Yvony Kaòové.
Choreografii vymyslela Anièka Borová. Dìti si vystoupení poøádnì
uily a byly zaslouenì odmìnìny bouølivým potleskem a sladkou
èokoládou. Oèistnou lázeò pøivezli do Chotovin junioøi z taneèního oddílu Fresh Dance pod vedením Lenky Èápové se svým vystoupením Námoøníci.

Celým veèerem slavnost provázel osvìdèený MIX Frantika Vaòka.
Spoleènì jsme v rytmu nových i starích hitù dotanèili a k netrpìlivì oèekávanému pùlnoènímu pøekvapení. Stylovì nasvícený
a zamlený sál pøivítal pekelný taneèek, který spoleènì nazkouely
maminky ze Spolku pøátel koly a pracovnice mateøské koly. Ne-

chybìla ani blesková promìna pana øeditele na kapelníka èertovské kapely. Neutuchající potlesk nebral konce a tak roztomilé pekelnice svùj taneèek zopakovaly jetì jednou. A pak u se jen tanèilo a zpívalo do brzkých ranních hodin.

Za to, e se i v letoním roce kolní slavnost uskuteènila
a vydaøila, dìkuji vem rodièùm, pøátelùm a partnerùm chotovinské koly. Bez Vaí stálé podpory a pøíznì bychom slavnost nedokázali v takovém rozsahu realizovat. Podìkování patøí také vem,
kteøí na slavnost pøili, koupí vstupenky pøispìli na správnou vìc
a v pohodové atmosféøe se s námi bavili po celý veèer.
kolní slavnost se za dobu svého konání stala tradièní zlatou
teèkou za plesovou sezónou v Chotovinách. Nejinak tomu bylo
i letos. A za to, e úroveò slavnosti stále posouváme vý, dìkuji
maminkám z výboru Spolku pøátel koly Chotoviny. Jsou to právì
ony, které stále mají chu pracovat pro druhé a do pøípravy slavnosti jdou s vervou sobì vlastní. A e jejich elán nespálila ani
letoní po èertech ohnivá slavnost, se mùete pøesvìdèit zase za
rok. Sejdeme se v sobotu 17. bøezna 2018! Tìíme se na Vás.
Ing. Jana Lorencová, pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2016 / 2017

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Semifinálový turnaj: Konstruktiva Praha

Ve dnech 18. a 19. bøezna jsme se zúèastnili semifinálového turnaje ligy
dorostu na kuelnì Konstruktivy Praha. Z kadé základní skupiny postoupila 4 první drustva, která byla souèasnì zvýhodnìna i bodovì podle umístìní v tabulce. Za postup z prvního místa byly 3 body, za postup z 2. místa
2 body, za postup z 3. místa 1 bod a ètvrtý postupující nemìl ádný bod, co
byl ná pøípad a bylo tedy potøeba body vybojovat pøímo na turnaji. Celkem
se na kuelnì selo 10 drustev. Za bouølivého povzbuzování jednotlivých
hráèù byly k vidìní velmi pìkné i ménì povedené výkony. Nám se v sobotním náhozu nevedlo podle naich pøedstav a skonèili jsme s jedním bodem
na 10. místì. V nedìli to bylo o poznání lepí. David pøedvedl krásný výkon
526 poraených kuelek, ale ani dìvèata nezùstala pozadu. A tak jsme
v druhém náhozu obsadili 7. místo, získali 4 body a celkovì jsme se podìlili s drustvy z Vrchlabí a Náchoda B o 8.  10. místo. Úèast v semifinále
byla pro hráèe velmi cenná zkuenost. Zaili atmosféru vìtího turnaje,
zkusili si zahrát na kuelnì se 6 drahami.
Tímto pro nás letoní sezona konèí. Chtìla bych podìkovat vem, kteøí se
na úspìích dorostu podíleli a popøát vem hodnì zdraví, hezké prázdniny
a v pøítí sezonì nashledanou.
Za drustvo dorostu Alena Makovcová

Celková tabulka:
body
1. TJ Jiskra Hazlov
22
2. TJ Èervený Kostelec
22
3. TJ Start Rychnov n. K. 16
4. KK Kosmonosy
15
5. TJ Lokomotiva Trutnov 14

Drustvo A  Divize Jih

prùmìr
body
1617,0
6. TJ Silon Sez. Ústí
14
1608,5
7. Kuelky Holýov
7
1571,5
8. SKK Svijany Vrchlabí
5
1580,5
9. SKK Primátor Náchod B 5
1581,0 10. TJ Sokol Chotoviny
5

prùmìr
1580,0
1475,5
1492,0
1487,0
1461,5

TJ Slovan J. Hradec  Chotoviny 2517 - 2517  4 : 4
Bartoò 440,
Vacko 425, Køemen 401, Foøter 421, Bervida 414, Hrstka 416.
Do Hradce jsme vyrazili s tím, e získáme aspoò bod. Je pravda, e tato
kuelna je nejhorí v celé soutìi. Daøí se nám hra a vítìzství bylo na
dosah. A posledním hodem se rozhodlo, e si odváíme místo dvou
bodù jen jeden.
Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
2486 - 2519  3 : 5
Hrstka 452,
Køemen 400, Foøter + Vacko 371, Bervida 413, Hein 442, Bartoò 408.
Poslední dobou jsme doma ztratili formu. Nyní jsme pøivítali poslední
tým Vèelnici, která v této sezonì jetì nevyhrála. Ale vstup do utkání byl
jak zlý sen. Po dvou hráèích prohráváme o 99 kuelek. Následnì Libor
remízuje na èíslo, ale prohrává na dílèí body. Take stav 0 : 3 a stále o 99 kuelek. Obrat zaèal u Luboe a Zbyòka, kteøí poráí své soupeøe. Ale pøed
poslední hrou je manko 70 kuelek. Honzovi se nedaøí a obrat se nakonec nekoná i pøes jeho výhru. Soupeø si odváí první výhru v sezonì.
TJ Sokol Sobìnov  Chotoviny 2551 - 2594  2 : 6
Bartoò 470,
Hein 457, Hrstka 439, Vacko + Køemen 395, Foøter 409, Bervida 424.
Do Sobìnova jsme se tìili, protoe kuelna byla zrekonstruována.
Trochu jsme pozmìnili sestavu a vyplatilo se. Po dvou dvojicích vedeme
2 : 0 o 101. Následnì Libor i Míra s Petrem prohrávají. Honza F. sice
prohrává na èíslo, ale vítìzí na dílèí body. Lubo svou hru pohlídal a body
vezeme domù.
TJ Sp. Pelhøimov  Chotoviny
3231 - 3281  4 : 4
Hein 589,
Køemen 526, Hrstka 526, Bartoò 544, Bervida 556, Foøter 540.
Dohrávka v Pelhøimovì zaèala velmi dobøe. Petr i Zbynìk svou perfektní
hrou vítìzí a vedeme 2 : 0 o 122. Jene následnì Liborovi a Honzovi B.
se nedaøí a oba prohrávají. Závìreèná dvojice drí nadìjí na vítìzství,
ale je tøeba, aby jeden z nich zvítìzil. Bohuel Lubo vítìzí na èíslo, ale
prohrává na dílèí body. Honza F. je na tom o trochu lépe, ale poslední
hod rozhodl, e prohrává o jednu kuelku a zápas konèí remízou.

TJ Jiskra N. Bystøice  Chotoviny 3161 - 3195  1,5 : 6,5
Foøter 565,
Hein 550, Køemen 506, Vacko 541, Bartoò 531, Bervida 502.
Do Bystøice jezdíme poslední dobou vítìzit. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Zaèínající dvojice Zbynìk a Petr vítìzí, následnì Honza F. i Míra
pøidávají své body a závìreèná dvojice Lubo s Honzou B. mají za úkol
neprohrát kuelky. Lubo prohrává a Honza B. remízuje a vítìzství
z venkovní kuelny je opìt na svìtì.
Poslední domácí utkání:
7. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice B

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  KK È. Krumlov
2434 - 2430  5 : 3
Kuèerová 419,
Makovcová 413, Køemenová 418, Svatoová 408, Filip 389, Svaèina 387.
Pøijídí Krumlov a jistì bude usilovat o body. Situace v tabulce je velice
vyrovnaná a kadý bod z venku by se poèítal. Ale to nemùeme dovolit.
Zaèínáme lépe, Ája vyhrává o tøi a Lenka o dvacet. Dalí dva duely
naopak berou hosté. Stav 2 : 2 a -1 kuelka. V páté høe vìøíme Gábinì
a ta nás nezklame. Uhrává bod a do poslední dvojice máme +14 døev.
Jirkovi to sice moc nejde, ale bojuje. V dramatickém závìru se tìstí
usmívá na nás a vítìzíme 5 : 3 a to pouze o ètyøi.
Chotoviny  TJ Sokol N. Hrady 2517 - 2583  2 : 6 Svatoová 441,
Chobotský 436, Makovcová 389, Køemenová 407, Kuèerová 439, Filip 405.
Nové Hrady jsou letos jasnì na pici. Bohuel to také pøedvádí na naich
drahách. My hrajeme standardnì dobøe, ale na soupeøe to tentokrát
nestaèí. Honza uhrává bod se tìstím o kuelku. Druhý bod pìkným
výkonem získává Iva. O bod bojuje i Gábina, ale protihráè byl nakonec
astnìjí. Bohuel, letos je to pátý ztracený bod doma. A první prohraný
domácí zápas od 27. 2. 2015.
TJ Nová Bystøice B  Chotoviny B 2572 - 2602  2 : 6
Svaèina 474,
Makovcová 439, Chobotský 448, Kuèerová 415, Svatoová 404, Filip 422.
Bystøice je u chvostu a jedinì výhra je lehce posune nad sestupové
pásmo. Ale to nemá s námi nic spoleèného, my si hrajeme podle sebe a
jde nám to moc dobøe. První bod uhraje Honza skvìlou druhou padesátkou (248). Ája také finiuje, ale na Dubenského (477) to nestaèí. astnì
boduje Gábina, Iva to zazdí, 2 : 2 a -27 kuelek je stav pøed posledním
dvouduelem. Ten se nám ale super vydaøil, bereme oba body, maeme
náskok a pøidáváme jetì 30 kuelek. Trochu jsme napravili to domácí
zaváhání.
Chotoviny B  TJ Trhové Sviny 2473 - 2361  5 : 3 Køemenová 459,
Chobotský 405, Makovcová 389, Svatoová 387, Kuèerová 419, Filip 414.
Trhové Sviny jsou na chvostì a ty u asi nic neposune. My hrajeme
poslední zápas doma a chceme si ho uít a oslavit s diváky konèící
sezonu. Honza boj o první bod dramatizuje a nakonec o nìj rozdílem
esti kuelek pøiel. Ája to taky nìjak moulá, ale dvì kuelky navíc jí
staèí k vítìzství. Lenka to ale rozlouskla. Krásnou hrou poráí soupeøe
pomalu o 100 a ostatní u mohou jen tak dohrávat. Iva neuspìje neastnì o tøi. Gábina uhraje potøebný tøetí bod a Milo drí krok s nejlepím
TOP hráèem letoního roèníku. Vítìzíme nejtìsnìjím rozdílem 5 : 3
a mùeme se veselit.
TJ Nová Ves u È.B. Chotoviny B 2479 - 2422  5 : 3 Chobotský 428,
Makovcová 399, Køemenová 384, Svatoová 415, Kuèerová 410, Filip 386.
Poslední utkání, poslední boj o umístìní v tabulce. Po pìkných výkonech
na kuelnì v Nové Vsi prohráváme 5 : 3. Hodu zdar zase na podzim!

Drustvo D  Okresní pøebor

Nadstavba play-off
KK Loko Tábor E  Chotoviny D 2435 - 2370  6 : 2
Kubeová 432,
Otradovec 415, Liková 399, mejkal 391, Pekaøová 342, Nohejlová 391.
Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2248 - 2282  3 : 5
Otradovec 402,
Kubeová 389, Nohejlová 345, Bartoò David 380, Liková 355, Makovec 377.
Chotoviny D  Loko Tábor E
3:5
body skóre
Loko Tábor E  Chotoviny D
6:2
Chotoviny D
0
5
drustvo postupuje do semifinále Loko Tábor E
4
11
Ve ètvrtfinálovém souboji jsme tentokrát nestaèili na táborské drustvo
en a tím jsme ztratili ance na medailové umístnìní. Pokraèuje se ve
skupinì o 5.  8.místo.
Chotoviny D  TJ Chýnov B
2221 - 2138  6 : 2 Bartoò David 428,
Kubeová 376, Nohejlová 384, mejkal 334, Liková 349, Pekaøová 350.
TJ Chýnov B  Chotoviny D
2232 - 2316  2 : 6 mejkalová 429,
Kubeová 408, Nohejlová 369, Makovec 369, Bartoò David 381, Pekaøová 360.
body skóre
body skóre
Chotoviny D 4
12
Chýnov B
0
4
V zápase týmù, které nepostoupily, jsme jasnì pøehráli Chýnov a budeme hrát o koneèné 5. místo.
M. Vacko
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HOKEJBAL 2017: FAVORIT SE LETOS NA VÝHRU NADØEL
ÈERVENÉ ZÁHOØÍ  CHOTOVINY

Góly: Chalupský 3, M. Moos 2,
Bartoò a Hruka
 L. Carva 2, imek, Praák, Havlík
Sestavy:
Chotoviny: brankáø  Køemen;
M. Carva, L. Carva, Havlík,
Praák ml., Luke, imek
È. Záhoøí: brankáø  J. Málek;
M. Moos, Bartoò, M. Vylít,
Hruka, Chalupský, L. Plachý
U sedmý roèník tradièní bitvy pod
irým nebem se zase více povedl
týmu ze Záhoøí. Favorit to mìl ale
letos hodnì tìké a na výhru se docela nadøel. Chotoviny toti vedly po
první tøetinì 3:1, soupeø ale ve druhé èásti pøedvedl velký obrat, dal
5 gólù v øadì a vítìzství u si nenechal vzít.

7:5

Bavili se ale vichni, i kdy poèasí
letos úplnì ideální nebylo. Nechybìly soutìe pro dìti, tombola, chutné obèerstvení a hudební doprovod
DJ Kohouta. A utkání znovu skvìle
øídil rozhodèí Jaroslav Nìmec.
Vem, kdo pøili fandit, organizátoøi dìkují. Tak zase za rok!

HISTORICKÁ
BILANCE:

Èervené Záhoøí  Chotoviny
2011
5:4
2012
4:7
2013
6:4
2014
8:8
2015
8:2
2016
5:1
2017
7:5

Tým muù vstupuje do rozhodující jarní fáze!
Velké ambice, které jsou opodstatnìné podzimní vítìznou jízdou týmu
muù. Po polovinì soutìe v èele
tabulky a navíc s náskokem. Velká
zimní pøíprava navíc napovídá, e
Chotoviny jsou pøipraveny se poprat
o svùj vysnìný postup do dlouho
vyhlíené krajské I.B tøídy. Dobré
výsledky z podzimní èásti soutìe
jsou vak pouhým zaèátkem, druhá
fáze, která zaèíná právì na zaèátku
dubna, bude zøejmì o to tìí. Tým
vak pod vedením Duana Mendela
dokazuje, e se sela doopravdy
dobrá parta, která by na tento velký
cíl mohla dosáhnout.
Hned na zaèátku bøezna se tým
zúèastnil tradièního soustøedìní na
Mozolovì. Soustøedìní bylo zamìøeno pøedevím na nabírání kondice
a utuování kolektivu. Nakonec se
na Mozolovì selo 15 hráèù plus
trenér, co je solidní úèast.
Na soustøedìní navazoval první
pøípravný zápas proti soupeøi z vyí soutìe  Ratiboøským Horám.
Muský tým se po dlouhé dobì dostal na velké høitì, i pøesto se zaèátek vydaøil ideálnì. Po pùl hodinì
hry a gólech T. Vrhela, Pavlíèka
a Èecha Chotoviny vedly pohodovì
3:0. Pak ale pøila chyba a to hosty
nakoplo. Do poloèasu dokázali sníit na rozdíl jediné branky. Po pøestávce si vypracovaly ance oba týmy,
góly vak støílely pouze Ratiboøské
Hory.
Jsem zklamaný, ale natìstí je to
stále pøíprava, po dlouhé dobì byl
tým zase na høiti. Ale aspoò jsme si
sedli zpátky na zem a kluci zjistili,
e musí poøádnì pøidat, jinak nemáme anci. Jinak se zimní pøíprava
vydaøila, trénovalo se poctivì a i soustøedìní vylo dobøe. Proto vìøím,

e se to musí nìkde pozitivnì projevit, øíká trenér Mendel.
CHOTOVINY  R. HORY 3:5 (3:2)
/pøíprava/
Na dalí pøípravný zápas pak tým
muù cestoval do Votic, kde na umìlé trávì sehrál zápas proti Meznu.
A zápas to byl o poznání lepí. Áèko
mìlo daleko vìtí chu ne proti Ratiboøským Horám a pohodovì si dokráèelo pro vítìzství 3:1. Góly vsítili
T. Vrhel a dvakrát Jordák.
CHOTOVINY  MEZNO 3:1 (2:1)
/pøíprava/
Jetì pøed velkou výroèní schùzí
tým muù zakonèil pøípravu posledním zápasem proti Makovu. Bohuel i díky patnému terénu vázla
kombinace a Chotoviny sice vedly
u 5:2, ale soupeø bojoval a do konce a dokázal zápas vyrovnat.
V sobotu nás èeká domácí zápas
s Vìtrovy, hráèi mají chu, u se
vichni tìíme. Vìøím, e kluci prodají vechnu tu zimní døinu, prohlásil po zápase kouè Mendel.
MAKOV  CHOTOVINY 5:5 (2:4)
/pøíprava/
Dlouho oèekávaný vstup do jarní
èásti soutìe a hned proti velkému
konkurentovi v boji o první pøíèku.
Vìtrovy se po podzimní èásti usadily na druhém místì se ztrátou 5 bodù
právì na Chotoviny.
A svìøenci Duana Mendela vlétli
na soupeøe hned od zaèátku. Pøevaha domácích byla velmi znatelná,
Vìtrovy se prakticky nedostaly k zakonèení. Pøiblinì ve 20. minutì pak
pøiel první zaslouený gól z nepøímého kopu rozehrávaného Bondarevem, který nael ve vápnì Pavlíèka
a ten se prudkou støelou nemýlil.
Chotovintí ale mìli daleko více an-

Mui A na spoleèné fotografii s Jaroslavem Høebíkem
cí, které nedokázali promìnit. Do
aten se lo s tìsným vedením 1:0.
Ve druhém poloèase byly Chotoviny stále lepím týmem na høiti, za

co jim byl odmìnou gól Pavlíèka
z pøímého kopu. Domácím vítìzství
zpeèetil vehla.
CHOTOVINY  VÌTROVY 3:0 (1:0)

Rozlosování  duben 2017
Okresní pøebor muù
12.
13.
14.
15.
16.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

8.
16.
22.
30.
7.

4.
4.
4.
4.
5.

SO
NE
SO
NE
NE

Bechynì  Chotoviny
Chotoviny  SK Tuèapy
Borotín  Chotoviny
Choustník  Chotoviny
Chotoviny  Koice

I. A tøída dorostu sk. D

18.
10.
11.
12.

kolo
kolo
kolo
kolo

16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.

NE
NE
NE
NE

Nová Bystøice  Chotoviny
Chotoviny  Kunak/Studená
Sokol Sez. Ústí  Chotoviny
Chotoviny  Meteor Tábor

Okresní pøebor ákù

12.
13.
14.
15.
16.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

8.
15.
23.
29.
6.

4.
4.
4.
4.
5.

SO
SO
NE
SO
SO

Chotoviny  eleè/Bechynì
Vìtrovy/Malice  Chotoviny
Chotoviny  Sokol Sez. Ústí
Chotoviny  Ratiboøské Hory/M. Voice
Jistebnice  Chotoviny

16:30
17:00
17:00
15:00
17:00
10:00
10:00
10:00
13:30
11:00
10:00
14:00
14:00
10:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

