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ZDARMA

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 8. zasedání konaného dne
1. bøezna 2012 od 19.05
v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Babùrková, p. Ing.
Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida,
p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Hrstka,
p. Jordák, p. Mgr. Mendel, p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová,
p. Zrzavecký.
Návrh usnesení: p. Mgr. Honza,
p. Zrzavecký.
Ovìøovatelé: p. Filip, p. Hrstka.
Zapisovatel: p. Knotková.

Z obsahu
listù
Pøístavba
mateøské koly
Kontejner
na elektrozaøízení
Ocenìní zahrádkáøi
Pøijede
Jaroslav Høebík
Postup kuelkáøek
na mistrovství ÈR
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Redaktoøi:
Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

hodin na Obecním úøadì

Program:
1. Kontrola usnesení z 7. zasedání z.o.
2. Sloení slibu nového zastupitele.
3. Volba nového èlena rady
obce.
4. Zápis z jednání kontrolního
výboru.
5. Pozemky.
6. Granty Jè. kraje.
7. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
8. Rozpoètové opatøení
è. 1/2012.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øád-

nì svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní
vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání, který navrhl rozíøit o body:
9. Zápis a nízká kapacita Mateøské koly v Chotovinách.
10. Zmìna místa poskytování
pøedkolního vzdìlávání.
Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
Pøed vlastním jednáním uctili pøítomní minutou ticha památku dlouholetého zastupitele pana Miroslava
Jiránka, který 26. 12. 2011 zemøel.
1. Kontrola usnesení - Zápis
a usnesení ze 7. zasedání byly ovìøeny p. Jaroslavem Beneem a panem Dr. Jaroslavem Nìmcem a byly

øádnì zveøejnìny na úøední desce.
Nebyly k nim vzneseny námitky
a jsou proto povaovány za schválené.
2. Sloení slibu nového zastupitele - prvním náhradníkem za volební
stranu Chotoviny 2010 za zemøelého pana Miroslava Jiránka je paní
Ing. Miroslava Bauerová. Ve smyslu § 56 zákona è. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí pøedal pan starosta paní Ing. Bauerové
jménem rady obce Osvìdèení o nastoupení do funkce èlena zastupitelstva Obce Chotoviny.
Pan starosta pøeèetl Slib zastupitele
a paní Ing. Miroslava Bauerová pronesením slova slibuji a podpisem
pod znìní slibu sloila slib zastupitele Obce Chotoviny.

merických tancù a neúèast Dupáèku nám tak èásteènì vynahradily. Byla to pìkná podívaná, za kterou je spousta pilné
práce.
Výherce jistì potìila zajímavá tombola, k chuti pøily výborné zákusky z táborské cukrárny
v Kotnovské ulici a pøání rozí-

øit nabídku o obloené chlebíèky urèitì pøítí rok splníme. Ples
obce se stává rok od roku navtìvovanìjí a získává si oblibu. Ji nyní pøipravujeme program na dalí obecní ples v roce
2013, který bude opìt v únoru,
a vìøíme, e budete i pøítí rok
spokojeni.
. Petrásková

/pokraèování na str. 2/

Obecní ples
zaplnil sál

Ji tradièní obecní ples si letos nenechalo ujít kolem stopadesáti tancechtivých návtìvníkù. K tanci a poslechu hrála
kapela Generace Rock z Votic
u Beneova, kterou jste u nás
mìli monost slyet i na loòských Chotovinských slavnostech. Soudì dle ohlasù se vichni dobøe bavili. Program byl bohatý i pøes to, e nìkteré dìtièky z taneèního souboru Dupáèek pøemohla nemoc a nepovedlo se sestavit vystoupení.
Dìti z taneèního studia Martiny
Cheníèkové z Tábora se svým
pøedtanèením v rytmu waltzu
zabodovaly. A nakonec ty nejikovnìjí pøidaly i taneèní ukázky ze standardních a latinskoa-
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3. Volba nového èlena rady obce
- protoe pan Jiránek byl èlenem
rady obce, je potøeba z øad zastupitelù zvolit pátého èlena rady obce.
Pan starosta navrhl, aby hlasování
probìhlo veøejnou volbou.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Schváleno. Rada navrhla na toto místo paní Ing. Miroslavu
Bauerovou. Protinávrh nebyl podán.
Usnesení è. 139/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem rady obce paní Ing. Miroslavu
Bauerovou.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 3. Usnesení bylo pøijato.
4. Zápis z jednání kontrolního výboru - zastupitelùm byl pøedloen
Zápis è. 2/2011 kontrolního výboru
ze dne 11. 11. 2011, projednaný radou obce 8. 2. 2012. Nebyly k nìmu
ádné pøipomínky.
Usnesení è. 140/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
Zápis è. 2/2011 z jednání kontrolního výboru.
Hlasování: Souhlasí 15 je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
Prodej pozemkù
- podej èástí pozemku p.è. 728/37
v k.ú. Jeníèkova Lhota - o odkoupení ádají vlastníci sousední nemovitosti manelé K. Prodejem dvou
èástí pozemku p. è. 728/37 dojde
k narovnání hranice mezi pozemkem
st. 10 a p. è. 728/37.
Zámìr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2011 usnesením è. 113/2011/Z06 a zveøejnìn
na úøední desce od 9. 9. do
27. 9. 2011.
Usnesení è. 141/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkù dle geometrického plánu è. 214-1235/2011 novì oznaèených p. è. 728/41, ostatní plocha
o výmìøe 34 m2 a p.è. 728/42, ostatní plocha o výmìøe 5 m2 v k.ú. Jeníèkova Lhota manelùm B. a V. K.
za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 15 je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
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Zámìr prodeje
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è.
132/194 v k.ú. Èervené Záhoøí o odkoupení zbývající èásti pozemku p.è. 132/194 dle geom. plánu
novì oznaèené p.è. 132/306 o výmìøe 105 m2 poádali manelé V.
Navrhují cenu 102,- Kè/m2.
Rada obce nedoporuèuje tento zámìr schválit. Dùvodem je, e pøes
èást tohoto pozemku je plánována
pøístupová komunikace do prùmyslové zóny za potokem.
Usnesení è. 142/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje zbývající èásti pozemku p.è. 132/194 v k.ú. Èervené Záhoøí, který je dle GP è. 633-1285/
2011 novì oznaèen p.è. 132/306.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
- zámìr smìny pozemku p.è. 127/
46 za pozemek p.è. 29/1, oba v k.ú.
Chotoviny - èást pozemku p.è. 29/1
ve spoluvlastnictví pana B. a paní F.,
bude obec potøebovat pro realizaci
chodníkù v centru Chotovin. Naopak obec je vlastníkem pozemku p. è.
127/46, který sousedí s pozemkem
pana B. a paní F.. Oba pozemky jsou
v územním plánu urèeny ke stejnému vyuití a mají témìø stejnou výmìru. Rada obce navrhla tyto pozemky smìnit.
Usnesení 143/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
smìny obecního pozemku p.è. 127/
46, orná pùda o výmìøe 228 m2 za
pozemek p.è. 29/1, trvalý travní porost o výmìøe 225 m2, oba v k.ú.
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 1. Usnesení bylo pøijato.
Koupì pozemku
- koupì èástí pozemkù p.è. 204/11
a 240/5 v k.ú. Chotoviny - za úèelem posílení vodních zdrojù pro vodovod Chotoviny nechala obec v loòském roce vyhloubit prùzkumný
hydrogeologický vrt HJ-8 na rozmezí pozemkù p.è. 204/11 a 240/5
v k.ú. Chotoviny. Vlastníkem je pan
Ing. Z. Dlouhodobé èerpací zkouky
prokázaly, e vydatnost vrtu nekles-

la pod 1 l/s, co je velmi dobré a obec
uvauje o zapojení vrtu do vodovodu Chotoviny.
Se souhlasem vlastníka pozemkù
bylo provedeno geometrické zamìøení vrtu a dohodnuto odkoupení pozemkù o celkové výmìøe 92 m2.
Usnesení è. 144/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemkù dle geometrického plánu
è. 681-1575/2011, p. è. 204/13,
ostatní plocha o výmìøe 30 m2
a p. è. 240/43, travní porost o výmìøe 62 m2 v k.ú. Chotoviny za dohodnutou cenu 2100,- Kè.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
6. Granty Jihoèeského kraje - obec
chce podat tyto ádosti o dotace
z grantù Jihoèeského kraje:
- Podpora rekonstrukcí a oprav poárních nádrí a návesních rybníèkù. Alokace: 3,0 mil. Kè.
Minimální spoluúèast 30 %, temín
pøedloení ádosti: do 16. 3. 2012
do 14:00 hod. Návesní rybník v Moravèi - odbahnìní, drobné opravy
hráze a zábradlí. Náklady cca 168
tis. Kè (vèetnì 20% DPH) dotace
117 tis. Kè, vlastní 51 tis. Kè.
- Podpora výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury.
Alokace: 14,0 mil. Kè. Grant: max.
2 000 tisíc Kè. Minimální spoluúèast 30 %, temín pøedloení ádosti: do 16.3. 2012.
a) dokonèení kanalizace v ul. Dolní - PVC DN 400 mm, délka 206 m.
Náklady cca 1 439 tis. Kè (bez DPH),
1 727 tis. Kè (vèetnì 20% DPH)
- dotace 1 000 tis. Kè, vlastní 727 tis.
b) Vodovod Rzavá - celkem 462 m,
HDPE 90 - 215 m, HDPE 63 - 247 m.
Náklady cca 920 tis. Kè (bez DPH),
1 104 tis. Kè (vèetnì 20% DPH)
dotace 640 tis. Kè, vlastní 464 tis.
Usnesení è. 145/2012/Z08.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje podání ádostí o granty
Jè kraje v roce 2012:
Podpora rekonstrukcí a oprav poárních nádrí a návesních rybníèkù
- návesní rybník Moraveè.
Podpora výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury - dokonèení kanalizace
Dolní - vodovod Rzavá.
Hlasování: Souhlasí 15, je
proti 0, zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
7. Rozpoètová opatøení
provedená radou obce jedná se o rozpoètové
opatøení è. 14/2011, které
provedla rada obce v závìru roku 2011. Bez pøipomínek.
Usnesení
è. 146/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce bere
na vìdomí rozpoètové
opatøení è.14/2011 provedené radou obce.
Hlasování: Souhlasí 15, je
proti 0, zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
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8. Rozpoètové opatøení è.1/2012
- toto rozpoètové opatøení bylo vytvoøeno za úèelem dofinancování
akcí, na které podá obec ádosti
o dotace z grantù Jihoèeského kraje. Financováno z pøebytku roku
2011.
Usnesení è 147/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 1/2012, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
9. Zápis a nízká kapacita Mateøské koly Chotoviny - zápis dìtí do
mateøské koly, který probìhl zaèátkem února, byl impulsem k nìkolika
jednáním mezi øeditelkou kolky
a vedením obce jako zøizovatelem.
Do kolky by bylo tøeba umístit
o 26 dìtí více, ne umoòuje její kapacita. Dne 28. 2. 2012 probìhla
v Základní kole Chotoviny schùzka
se zástupcem Krajské hygienické stanice v Táboøe. Výsledkem jednání
bylo zjitìní, e pro umístìní dìtí
v základní kole existuje jenom jedna varianta - umístìní dìtí do kolní
dílny spojené s vestavbou sociálního zaøízení. To by znamenalo velké
finanèní náklady na zøízení tøídy
a omezení provozu základní koly,
kde poèet dìtí také stoupá. Jako nejlepí moné øeení bylo navreno
realizovat pøístavbu k budovì mateøské koly, na kterou obec nìkolikrát neúspìnì ádala o dotace. Stavba by byla financována z úvìru.
Usnesení è. 148/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
a schvaluje postup rady obce a starosty pøi jednání o navýení kapacity M Chotoviny v budovì Základní
koly Chotoviny.
Usnesení è. 149/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce doporuèuje øeditelce Mateøské koly Chotoviny od
1. 9. 2012 plnì vyuít kapacitu M,
kterou umoòují platné zákonné
normy.
Usnesení è. 150/2012/Z08.
Zastupitelstvo na svém pøítím jednání projedná monost vybudování
pøístavby M Chotoviny v areálu M
Chotoviny. Zároveò povìøuje starostu obce, aby pøipravil materiály pro
toto rozhodování.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení byla pøijata.
10. Zmìna místa poskytování pøedkolního vzdìlávání - z dùvodu doplnìní zmìny odlouèeného pracovitì Mateøské koly Chotoviny do
rejstøíku kol je nutné pøijmout následující usnesení.
Usnesení è. 151/2012/Z08.
Zastupitelstvo obce schvaluje zmìnu místa poskytování vzdìlávání pro
M Chotoviny. Ruí se Osvobození
èp. 47, 391 37 Chotoviny a nahrazuje se Rudé armády èp. 200, 391 37
Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 15, je proti 0,
zdrel se 0. Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve 20:15 hodin.

Zapsala: Marie Knotková
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Mateøská kola

Na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny ve ètvrtek 1. 3. 2012 byla ve vìci mateøské
koly jednohlasnì pøijata tato usnesení:
1. Zastupitelstvo obce (dále ZO) bere na vìdomí a schvaluje postup rady obce a starosty pøi
jednání o navýení kapacity M Chotoviny v budovì Základní koly Chotoviny.
2. ZO doporuèuje øeditelce M Chotoviny od
1. 9. 2012 plnì vyuít kapacitu M, kterou umoòují platné zákonné normy.
3. ZO na svém pøítím jednání projedná monost vybudování pøístavby M Chotoviny v areálu M Chotoviny. Zároveò povìøuje starostu
obce, aby pøipravil vechny potøebné materiály
pro toto rozhodnutí.
Vypadá to, e v zastupitelstvu obce panuje
jednota v názoru na nutnost vybudování pøístavby mateøské koly a dá se oèekávat, e výstavba
probìhne tak, aby nejpozdìji do 1. 9. 2013 byla
dokonèena. Tím se otevøe monost navýení kapacity mateøské koly, se kterou se potýkáme ji
nìkolik let. Co vechno pøedcházelo tomuto rozhodnutí?
Ji od v záøí r. 2006 byla v druinì základní
koly zøízena jedna tøída mateøské koly na dopolední provoz pro 20 dìtí. Samozøejmì jen na
dobu urèitou s podmínkou výstavby nového oddìlení M, které splní vechny hygienické normy.
Hned po komunálních volbách v roce 2006
se zaèalo pracovat na projektové dokumentaci
a vyøizování stavebního povolení.
Od roku 2007 byly podány ádosti o dotaci
na tuto akci do vech výzev regionálního operaèního programu. Nejblíe k penìzùm jsme patrnì byli v roce 2009, kdy jsme se stali prvními
náhradníky pro pøijetí dotace a tìili jsme se, e
budeme moci stavìt. Bohuel z dùvodu podezøení na manipulaci s hodnocením ádostí ze strany
vedení regionální rady zasáhla policie, a tato výbìrová øízení byla zruena. Nae obec tak opìt
neuspìla.
Vzhledem k hrozbì zákazu provozovat jednu tøídu M v prostorách kolní druiny, byla
vybudována nová tøída v kulturním domì. Náklady na tuto akci èinily cca 1,2 mil. Kè. Tøída je
velmi komfortní. Kapacita mateøské koly tak
byla pro nae dìti zachována. Èiní 80 dìtí ve

Prodám

obecní byt 2+kk
u vlakového nádraí.

Tel.

603 418 109
RK prosím nevolat.

U POZORNÌNÍ

na dopravní
omezení

Z dùvodu provádìní opravy pøípojky
deové kanalizace dojde v období

od 6. do 15. dubna 2012

na místní komunikaci v Sedleèku
pøed è. 31 k dopravnímu omezení
spoèívající v zúení vozovky
do jednoho jízdního pruhu v délce 23 m.
Obú

tøech tøídách.
Zájem o vyuívání slueb mateøské koly vzrùstá a z tohoto dùvodu není moné vdy zcela uspokojit vechny ádosti o umístìní do mateøské
koly. Poslední zápis dopadl z tohoto pohledu
nejhùøe:
Nebylo pøijato 26 dìtí. Z toho:
â 10 dìtí z okolních obcí nespadajících pod
Chotoviny (Jedlany, Sudomìøice, Nemyl...)
â 5 dìtí z Obce Chotoviny na neomezenou docházku, matky jsou doma
â 6 dìtí na neomezenou docházku - dìti chtìjí
umístit v prùbìhu kolního roku 2012/2013
â 5 dìtí na omezenou docházku 4hodiny dennì
Výsledkem zápisu se samozøejmì zabývala
rada obce. Na návrh starosty byla oslovena
Krajská hygienická stanice v Táboøe za úèelem vytvoøení jedné tøídy M v prostorách základní koly. Na schùzce vech zainteresovaných
stran (hygiena, Z, M , obec) dne 28. 2. 2012
bylo konstatováno, e pro umístìní kolkových
dìtí v základní kole existuje jenom jedna varianta - zruit kolní dílnu a vybudovat potøebné
sociální zázemí. To by vak znamenalo neúmìrnì vysoké finanèní náklady na zøízení této tøídy
a omezení provozu základní koly, kde poèet dìtí
výraznì stoupá.
Pro kolní rok 2012/13 nezbývá tedy nic jiného, ne plnì vyuít kapacitu mateøské koly
a poèkat na výsledky øízení o odkladu kolní docházky. Reálnì je moné uvaovat o dalích pìti
místech pro nepøijaté dìti.
V této souvislosti je také nutno konstatovat,
e obec je ze zákona povinna zajistit pøedkolní
vzdìlávání pouze v posledním roce pøed zahájením povinné kolní docházky pro dìti s místem
trvalého pobytu na jejím území. Obec Chotoviny
je tedy povinna kadoroènì zajistit docházku maximálnì pro 30 dìtí.
Z dùvodu výe uvedeného pøevisu nepøijatých dìtí do M a narùstajícího poètu ákù
v základní kole je pøístavba M nutností. V letoním roce bude splacen úvìr na bytový dùm
è.p. 166 ( roèní splátka jistiny 455 tisíc Kè). Tím
se otevírá pro nai obec monost uskuteènit tuto
investici z vlastních zdrojù. Koneèné rozhodnutí pøipadne zastupitelùm na dalím zasedání.
Zdenìk Turek, starosta obce
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce navrhla zastupitelstvo,
aby byly podány ádosti o dotaci
na vybudování kanalizace v ulici
Dolní, vodovod ve Rzavé a odbahnìní návesního rybníka v Moravèi. Zastupitelé tento návrh jednohlasnì podpoøili.
❖ 15. bøezna odchází na vlastní ádost z funkce vedoucího spoleènosti T - Servis pan Jan Sedláèek. Nahradí ho pan Jiøí Cícha, který se ji
s provozem firmy seznamuje.
❖ Práce na projektování chodníkù
ve støedu obce pokraèují dle plánu, obec vstoupila v jednání s majiteli sousedních a dotèených pozemkù.
❖ Majitel chotovinského zámku pan
Sergey Mayzus daroval naím hasièùm automobilový elektrický lanový naviják. Dìkujeme.
❖ Rada obce schválila nový volební
øád kolské rady pøi Z Chotoviny.
Volbu nových èlenù zajistí øeditel
koly. Rada bude i nadále devítièlenná. kolská rada se vyjadøuje
k èinnosti koly a její pravomoce
jsou dány § 167 a 168 zákona
è. 561/2004 Sb., kolský zákon.
❖ Obec zahájila pøípravu ádosti
o dotaci na restaurování kamenné architektury s kovovou plastikou sv. Jana Nepomuckého. Dotace na tuto akci oèekáváme ve výi
90%. Doplatek obce by tak mìl být
minimální. Socha stojí na zaèátku
ulice K Václavu.

Zdenìk Turek

PITNÁ VODA  upozornìní:
Poèínaje lednem 2012 bude pravidelné odkalování vodovodù v Chotovinách, Jeníèkovì Lhotì a Moravèi provádìno vdy první støedu v mìsíci.

POPLATKY, které vybírá v roce 2012 Obec Chotoviny
Poplatek ze psa
za kadého psa

100, Kè/rok
splatnost do 31. 3. 2012

Stoèné

459,72 Kè+DPH/ na obyvatele za rok (=524, Kè)
(Celková cena je vyí z dùvodu zvýené sazby DPH.)
za obèana, který je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2012

Poplatek za likvidaci odpadù

500, Kè/rok
 obèan s trvalým pobytem na území obce
 vlastník nemovitosti na území obce,
ve které není nikdo trvale pøihláen
 splatnost roènì  do 31. 3. 2012
pololetnì  do 31. 3. 2012 a do 30. 9. 2012.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo
je mùete zaplatit pøevodem na úèet obce è. 156930562/0300 se správným
variabilním symbolem, který Vám na poádání sdìlí pokladní obecního úøadu
(kdo pouil symbol v loòském roce, mùe ho pouívat pro platbu poplatkù stále
- symbol je pro daný objekt stejný).
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PODÌKOVÁNÍ

Chtìl bych tímto podìkovat zásahové jednotce SDH Chotoviny, která se jako první dostala k poáru ve firmì Aksamite ve støedu
16. 2. kolem 22. hodiny. Oheò zachvátil støechu jedné ze stodol. Díky znalosti místního
prostøedí projeli nai hasièi zavátou cestou
do Liderovic a prorazili tak cestu ostatním (za
nimi dorazili profesionálové z Tábora a hasièi z Jistebnice). Kdy se dostali na místo, byla
u celá støecha v plamenech a hrozilo, díky
silnému vìtru, rozíøení ohnì i na dalí budovy. Naprosto profesionální pøístup vech dobrovolných hasièù a jejich rychlý pøíjezd zamezil jisté katastrofì. Jetì jednou díky! Nikdo si
neumí pøedstavit, jak dlouhé jsou minuty pøed
tím, ne hasièi dorazí...

Za Aksamite Vladimír Bláha ml.

Sbìrné nádoby na sto zpùsobù (2)
Dvacáté století pøineslo nový problém - prudký nárùst velmi specifického a pro pøírodu i lidské zdraví potenciálnì nebezpeèného elektroodpadu. V souèasnosti je dokonce elektrorot nejrychleji rostoucím druhem odpadu, celosvìtovì
tvoøí a 5% hmotnosti pevného domácího odpadu. V zemích EU, kde se v domácnostech roènì
vyprodukuje asi 8 milionù tun elektroodpadu,
roste jeho objem tempem 3 a 5% roènì, v rozvojových zemích stoupá jeho produkce a trojnásobnì. Experti odhadují, e v souladu s rùstem
prodeje elektroniky se jen za rok 2020 bude EU
muset vyrovnat s témìø 11 miliony tun elektroodpadu, o deset let pozdìji to bude dokonce 14 milionù tun. K tomu je tøeba pøièíst jetì dalí zhruba tøi miliony tun elektroodpadu pocházejícího
od organizací a firem.
Zatímco povìdomí o nezbytnosti recyklace se
stále zvyuje, ochota Èechù donést spotøebiè do
speciální nádoby se sniuje. Respektive, sniuje

se vzdálenost, kterou jsou ochotni kvùli odevzdání
zaøízení pøekonat. Ukázal to prùzkum, který zjioval, jak jetì více motivovat Èechy k recyklaci.
A 81% respondentù uvedlo, e sbìrný dvùr je
pro nì moc daleko. A zatímco v roce 2008 byli
lidé ochotni malá elektrozaøízení odnést na sbìrné místo vzdálené 1633 metrù, loni tento ukazatel klesl na 1417 metrù. V pøípadì velkých spotøebièù se vzdálenost sníila z 2110 metrù v roce
2008 na loòských 1475 metrù. Proto se kolektivní systémy na zpìtný odbìr elektrozaøízení vìnují
nejen soustavnému vzdìlávání v oblasti recyklace, ale vyli obèanùm i reálnì vstøíc a soustøedili
se na plonou distribuci rùzných typù sbìrných
nádob urèených pro specifická sbìrná místa.
Stacionární kontejner, pro nìj se pozdìji ujalo
oznaèení èervený, byl veøejnosti pøedstaven
v létì roku 2007, kdy bylo prvních 5 nádob instalováno v malých obcích Støedoèeského kraje. Protoe se osvìdèily, zaèala se tìmito nádobami vy-

bavovat dalí sbìrná místa v republice. Dnes je
jich umístìno ji více ne 1 500.
I v naí obci se v únoru tento kontejner objevil a to na stanoviti proti restauraci U zámku.
Do stacionárních kontejnerù patøí drobná elektrozaøízení, jako jsou napø. kalkulaèky, rádia,
drobné poèítaèové vybavení, discmany, telefony, elektronické hraèky a podobnì. Nepatøí sem
naopak televizory, poèítaèové monitory, záøivky
a úsporné árovky èi chladnièky, které je nutné
dopravit do sbìrného dvora. Vhozový otvor kontejneru obsahuje mechanickou zábranu proti neoprávnìnému vybírání elektroniky z kontejneru.
Z bezpeènostních dùvodù byl opatøen varovnou
samolepkou upozoròující na zákaz vnikání do nádoby. Kontejnery jsou také vybavené samostatným vhozem pro sbìr baterií.

H. Heømánková
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NOVÉ KNIHY
Robert B. Parker - STODOLAROVÁ
HOLKA. Krásná, mladièká April Kyleová uteèe z domova, aby unikla pøíernostem, které se tam odehrávají
za zavøenými dveømi, a radi se iví
prostitucí. U jednou vyuila sluby
soukromého detektiva Spensera, a na
zaèátku této knihy se vrací jako dospìlá, krásná ena.
Phyllis Dorothy James - Z PØÍÈIN
NIKOLI PØIROZENÝCH. Maurice
Seton byl slavným autorem detektive, ale ádná z vrad, které vykreslila jeho pøedstavivost, se nevyrovná
hrùznosti jeho vlastní smrti. Kdy je
Setonovo tìlo nalezeno na dnì plující loïky, zaène se mezi jeho podivnými sousedy íøit dìs. Teï je na
superintendantovi Dalglieshovi
a jeho výstøední tetì, aby odhalili okující pravdu o Setonovi minulosti.
Jene pak nastane neèekaný obrat
v podobì dalí vrady.
Petr Luniaczek - PUTOVÁNÍ ZA
JIHOÈESKOU ARCHITEKTUROU.
V kadém koutì jiních Èech narazíme na architektonické poklady postavené rukama naich pøedkù. Turistický prùvodce pøibliuje památky nejen selského baroka, ale i roubenky a sakrální stavby. Najdete
v nìm 36 výletù zamìøených hlavnì
na tyto památky, jejich historii a vývoj, ale opomenuty nejsou ani okolní pøírodní a jiné zajímavosti.
Elizabeth Gilbert - JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT. Neuvìøitelná kniha ocenìné autorky. Pou mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkoemi
napøíè Itálií, Indií a Indonésií. Elizabeth Gilbertová má ve, co se od moderní, ambiciózní Amerièanky oèekává: manela, dùm a úspìnou kariéru. Jene místo aby se cítila astná a naplnìná, ji pohlcuje panika,
zoufalství a zmatek. Odhodlá se tedy
k radikálnímu kroku a úplnì sama
se vydá na roèní pou kolem svìta.
V Itálii studuje umìní rozkoe, uèí
se italsky, flirtuje, nezøízenì hoduje
a pøibere deset nejastnìjích kilogramù svého ivota. V Indii absolvuje ètyømìsíèní duchovní cestu do
vlastního nitra, na ní nechybí ani

tak zdánlivé protiklady, jako
je vztek, transendentální meditace,
èerný humor, mantry a vize. V Indonésii, kde se stane aèkou svérázného starého amana, pak hledá svùj
konec...
Josef Formánek - LÉTAJÍCÍ JAGUÁR. Nové vydání nejrychleji napsané knihy na svìtì. Novela o cestách, o marnosti a nejvìtí ivotní
lásce, napsaná za výlohou knihkupectví na náhodnì vylosovaná, autorovi pøedem neznámá témata. Pøíbìh o lásce a andìlovi, kterého, kdy
je vám nejhùø, pole sám LÉTAJÍCÍ
JAGUÁR.
MÌSÍC VE DNE. Povídky z jihu Èech
- autoøi: Eva Kantùrková, Jana Moravcová, Jana troblová, David Jan
ák, Frantiek Niedl, Jan Míka, Jan
Bauer, Frantiek Skorunka, Vìroslav
Mertl, Václav Danìk, Hynek Klimek,
Jan Nouza, Miroslav Hule, Stanislava Bumbová, Milo Koná, Hanka
Hosnedlová, Antonín Pelíek, Vlasta Duková, Ludvík Mühlstein, Miloslav Král, Jan Matìj Krnínský (pseudonym), Pavel Lukas, Tomá Èervený
Michal Viewegh - NÁPADY LASKAVÉHO ÈTENÁØE. Nové nápady laskavého ètenáøe, jakési ironické koláe na motivy dìl patnácti èeských
i svìtových spisovatelù a jednoho literárního èasopisu, volnì navazují
na úspìnou kníku rozvernì nactiutrhaèných literárních parodií
Nápady laskavého ètenáøe, kterou
Michal Viewegh vydal v roce 1993.
Podle jeho vlastních slov jsou i tentokrát urèeny kadému, kdo má literaturu rád. POVÍDKY O LÁSCE. Kniha byla nominována na literární cenu
Cena Èeský Bestseller - 2009 - Nejprodávanìjí kniha v èetinì na Slovensku. Milenci mladí i mnohem
starí, manelé a exmanelé, staøí
mládenci a vdovy, vánì pøiznané
i skrývané, ale tøeba také sloitý vztah
syna a umírajícího otce, zkrátka láska v nejrùznìjích podobách a odstínech, takové je základní téma nové
knihy nejpopulárnìjího souèasného èeského spisovatele Michala
Viewegha.

Martina Taborsky - PLETEME
A HÁÈKUJEME ZIMNÍ MODELY.
Barbara Bradford Taylor
- PAMATUJ. Pøíbìh mladé eny, dopisovatelky Nicky, která ztratila mue,
kterého nesmírnì milovala.
Paul H. Feldman - JACK ROZPAROVAÈ - rozlutìné tajemství. Jack
Rozparovaè je podezøelý, e ve pinavých ulièkách chudinské ètvrti
Whitechapel na východì Londýna
(East End) v prùbìhu nìkolika týdnù roku 1888 zavradil 5 prostitutek. První zavradìnou byla Mary Ann
Nicholsonová. Bylo ji 42 let a byla
známá pod jménem Polly. Své zákazníky si vodila do noclehárny, kde
postel stála jednu penci na hodinu.
Byla nalezena v kalui krve.
Arnot Lustig - DÍVKA S JIZVOU.
V pøíbìhu se setkáváme s Jitkou Thelénovou vychovávanou v Praském
ústavu pro rasovì èisté dívky. Tam
se dostala po smrti svých rodièù,
kteøí se stali obìtí teroru po atentátu
na Heydricha. V hlavní hrdince se
sváøí právì probuzená enskost
s nenávistí vùèi vem, kdo se podíleli na ztrátì jejích nejbliích.
Pavel Èech - DÌDEÈKOVÉ. Tato kníka byla napsána na poèest vech
dìdeèkù bývalých, souèasných i budoucích, a v tomto ohledu je v rámci
èeské literatury i èeského komiksu
unikátní. Autorem poetických a nápaditých komiksù je Pavel Èech tajný èlen Rychlých ípù, indián, rekordman v rozdìlávání ohnì tøecími
døívky, bývalý hasiè, otec dvou synù
- a také malíø, spisovatel a jeden
z nejvýraznìjích domácích autorù
komiksu.
Emanuel Frynta - PÍSNIÈKY BEZ
MUZIKY. V nenápadné kníce Emanuela Frynty, která poprvé vyla a
dlouho po autorovì smrti, se skrývají notoricky známé nonsensové
vere prvotnì urèené dìtem, avak
milované mnoha dospìlými. K nesmírné oblibì Fryntových básnièek
výraznì pøispìla jejich zhudebnìná
podoba v písních Petra Skoumala
(Anèièky, Krtek, Tygr, Sandály, Vrabèáci, Pìt myí, Pod aj.).
Jeff Kinney - DENÍK MALÉHO POSEROUTKY. Kniha byla nominována na literární cenu SUK Èteme
vichni - 2010 - Cena dìtí. Kdy je
vám tak jedenáct, mùe to být fakt
opruz. A nikdo to neví líp, ne Greg
Heffley, protoe se najednou ocitl na
kole, kde malí poseroutkové, jako
je on, naráí kadý den na chodbách
do klukù, kteøí jsou vìtí, silnìjí
a holit by se mohli dvakrát dennì.
Deník malého poseroutky není jen
tak obyèejný deníèek. Greg tenhle
seit dostal od mámy. A to pøesto,
e deníky jsou pøece jenom pro holky! Take si nemyslete, e to bude
nìjaké  milý deníèku tohle a milý
deníèku támhleto.
Jan Vanìèek - VESELOSTI Z KRUMLOVSKÉHO ÈESKA. Zdalipak víte,
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váení ètenáøi, e v Èeském Krumlovì ijí permoníci a u Lipna je
k potkání vodník, a e Jakub Krèín
umìl parádnì vyzrát i na èerty? Pokud si pøeètete tuto knihu, dozvíte
se nejen to, ale i mnohé jiné. Budete
se podivovat, co ve se pøihodilo
v hospodì U Rumcajse èi v hostinci
u Dukù, kde se scházeli krumlovtí
Vejøi.
Miloslav Hrdý - VECHNO JE NA
NÌCO, ÈESNEK JE NA VECHNO.
Recepty sebrané na území naí partnerské obce Buchlovice.
Václav Havel - HRY 2.
Jan Skácel - JEDENÁCTÝ BÍLÝ KÙÒ.
Soubor prozaických miniatur, kurzivek, sloupkù, èrt a fejetonù, které
byly odvysílány brnìnským rozhlasem a otiskovány v èasopise Host
do domu. TØINÁCTÝ ÈERNÝ KÙÒ.
Úsmìvné a vlídnì moudré drobné
texty z 60. a 80. let, dosud rozptýlené v èasopisech, novinách a katalozích. Posmrtnì sestavený soubor
navazuje na autorem koncipovanou
obdobnou kníku s názvem Jedenáctý bílý kùò.
Martin Ryavý - VRAÈ. Kniha ocenìná Magnesií Literou 2011 - Litera
za prózu a Cenou Josefa kvoreckého 2011. Ústøední postavou prózy
Vraè je bývalý reisér, který proel
øadou regionálních i experimentálních divadel a v souèasnosti je zamìstnán jako dispeèer moskevských
komunálních slueb. Jeho ivotní
inscenací se stává oèistný proud
øeèi, nepøetritý tragikomický monolog o absurditì, která na scénì Ruska trvale reíruje lidské osudy.
Hana Boøkovcová - PÍU A SEIT
MI LEÍ NA KOLENOU. Posmrtnì
vydané autorèiny deníky z let 1940 1946.
Pavel Kohout - Z POHLEDU TRILOBITA. Pavel Kohout zaèal psát fejetony v roce 1975 pro okruh samizdatových ètenáøù. K fejetonùm se pak
znovu vrátil po roce 1989 a zaèal je
publikovat pravidelnì, pøedevím
v Lidových, Literárních a Divadelních novinách a v deníku Právo.
V roce 2008 pak pøeel do deníku
Mladá fronta DNES, kde jeho dùvtipné glosy vycházejí kadý týden v rubrice Z pohledu trilobita.
Frantika Jirousová - VYHNANCI.
Román Frantiky Jirousové je duchovní a zároveò napínavou generaèní výpovìdí o mladých lidech,
o hledání základních hodnot, jakými jsou víra, láska a nadìje. Jeho
dìj nás zavádí do oputìného domku na kraji malé vesnice na Vysoèinì, kde se v podstatì náhodou sejdou ètyøi dvacátníci. Kadý z nich
chce na chvíli utéct do samoty a vyøeit své nejhlubí problémy, a u
je to vyrovnání se s homosexualitou, volba budoucího povolání, konflikt mezi anarchistickým zpùsobem
vnímání svìta a potøebou nìjakého
øádu, problematický vztah s rodièi,
èi vlastní minulost.
/pokraèování na dalí stranì/
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KNIHY PRO DÌTI A MLÁDE
Z NAKLADATELSTVÍ THOVT
Pro zaèínající a pokroèilé ètenáøe,
pro ikovné i ménì ikovné, pro ty,
kteøí se uèí mít rádi knihy, pro ty,
kteøí mají za ètení obavy.
Henriette Wich
- PØÍBÌHY ZE STÁJE
Brigitte Kolloch
- O ÈEM SI KOÈKY POVÍDAJÍ?
Thilo - PRSTEN ÈERNÉHO RYTÍØE,
VRADA NA BØEHU RÝNA
Cornelia Funkeo - LOVCI STRAIDEL NA LEDOVÉ STOPÌ
Alexandra Fischer-Hunold
- BEZ ALIBI
Jürg Obrist - ZATRACENÌ, KLAKSOFON JE PRYÈ
Milena Baischová
- PØÍBÌHY ZAJÍÈKA MATÝSKA
- svìt ukrytý v abecedì
Dagmar Geisler
- VANDA 2. díl PØÍSNÌ TAJNÉ!,
3. díl LIGA PROTI HOLKÁM
Julia Boehme
- PIRÁTSKÉ PØÍHODY
Claudia Ondrackova
- MEDVÌDÍ PØÍBÌHY

KNIHY PRO DÌTI A MLÁDE
Zdenìk Svìrák - JAKÉ JE TO ASI
V ÈUDU? Chcete vìdìt, jaké je to asi
v Èudu? Zajímá vás, proè se Bohoukovi øíká Radovan? A víte, jaké
dobré vtipy zná pan Dufek? Tohle
vechno a spoustu dalích povídek,
pohádek a textù známých písnièek
najdete v knize Zdeòka Svìráka s hravými ilustracemi Vlasty Baránkové,
která je urèena pro dìti (i dospìlé)
od 8 let.
Daniela Krolupperová - ZÁKEØNÉ
KEØE. Cílem knihy je formou jednoduchého pohádkového pøíbìhu
seznámit dìti s nejbìnìjími jedovatými rostlinami v jejich okolí. Malá
víla Vincencie je zakleta zlým èarodìjem Rulíkem Zlomocným. Kouzlo mùe zlomit pouze ten, kdo rozpozná vechny rostliny pouité
v èarovném vìnci, pomocí kterého
Rulík Vincencii zaklel. Usuené listy
a bobule z vìnce se musí vrátit keøi,
ze kterého pocházejí. Ostatní víly
nakonec postupnì vechny keøe najdou, úkol splní a Vincencie astnì
vyvázne ze spárù zlého èarodìje.
Kniha je urèena dìtem mladího kolního vìku, pøedkolákùm a jejich
rodièùm. Poslouí také uèitelkám
v mateøských kolách.

V ROCE 2012 pravidelnì
ODEBÍRÁME TYTO ÈASOPISY
5x KRIMI stalo se a Krimi signál
- krátké krimi pøíbìhy inspirované
skuteènými událostmi.
Vlasta - tradièní a proto dùvìryhodná. Vlasta je moderní a proto stále
milovaná a ádaná. Vlasta je partnerkou pro aktivní enu ijící ve spokojené rodinì, které záleí na kvalitì
jejího ivota.
Svìt eny - èasopis, jen radí v otázkách právních, finanèních, sexuálních, citových èi vztahových, pomáhá enám pøi zmìnì image i získat
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patøièné sebevìdomí a lásku k sobì
samé. Pøináí nové tipy, nápady
a rady kulinární, kosmetické, zdravotní, módní i výchovné.
Kuchynì - èasopis pro eny i mue,
kteøí hledají kulináøskou inspiraci
pro kadodenní ivot.
Albert - nabízí potraviny, nápoje
a dalí sortiment pro dùm.
Korálki - èasopis je zamìøený na
vytváøení perkù a jiných produktù
pomocí rùzných druhù korálkù
a dalího materiálu a kromì konkrétních postupù bude informovat o zajímavostech, trendech a novinkách
z této hobby oblasti i o dalích souvisejících tématech.
Moje psychologie - èasopis je urèen enám, ale i muùm, ve vìku od
25 do 45 let, vzdìlaným a zvídavým
lidem, kteøí mají vysoké nároky na
kvalitu vèetnì kvalitního ètení. Kromì èlánkù o mezilidských vztazích,
nejnovìjích poznatkù z personalistiky, osobního rùstu nebo správného odbourávání stresu, najdou ètenáøi v èasopise zajímavé testy a analýzy, nový pohled na módu a kosmetiku, èlánky o cestování, kulturní
servis a rozhovory se zajímavými
osobnostmi.
Pìkné bydlení - mìsíèník o bydlení
a ivotním stylu. Zabývá se odbornými tématy z oboru bytové kultury
a stavebnictví. Souèástí èasopisu
jsou také praktické a inspirativní rady
pro úpravu bytu a domu (vèetnì nápaditých dekorací), tipy a doporuèení pro péèi o zahradu a aktuálnì
jsou zaøazovány texty o financování
a ekonomické stránce souèasného
bydlení.
Zemì svìta - moderní zemìpisný
a cestopisný mìsíèník urèený irokému okruhu ètenáøù, kteøí touí poznat pøírodu, historické a umìlecké
památky, kulturní dìdictví, tradice a
zvyky rùzných zemí, národù a kultur
svìta. Nechybí vak ani materiály
z èeských regionù.
Pøíroda - na jejích stránkách se dozvíte nové informace o ohroených
i neznámých druzích zvíøat a vzácné
a køehké flóøe, a to prostøednictvím
unikátních fotografií a populárnì
psaných èlánkù pøírodovìdcù, fotografù a cestovatelù. Pøíroda vychází
na velkém formátu, kvalitním papíøe
a v luxusní úpravì, aby vynikly kvalitní celostránkové fotografie.
ivá historie - èasopis ivá historie
dostojí svému názvu díky velkorysým ilustracím i díky atraktivnímu
dárku s kadým vydáním, který nìjakým zpùsobem pøipomíná cenný
historický artefakt. Cílem èasopisu
je zprostøedkovat setkání s èeskou
i svìtovou historií populární formou
a pøi respektu k ovìøeným faktùm
pøinést nové informace o historických událostech, osobách i objevech.
Svìt - Svìt ukazuje svìt kolem nás
v dosud netuených souvislostech.
Svìt chce poodhalit budoucnost na
základì poznání moderních technologických vymoeností, vìdeckých
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objevù, pøírody a lidské minulosti,
a to i naí národní, èeské. Èasopis
má také výjimeèný formát, nároènou
grafiku a populární a srozumitelný
styl textù, ve kterých vdy respektuje
podloená fakta. Ve vité pøíloze se
jde vdy do hloubky vech zajímavých témat. Ve Svìtì nenajdete pouze materiály od urnalistù, neboli

odborníkù na ve, ale naopak se
èasopis zamìøuje na texty od skuteèných specialistù - kapacit ve svých
oborech pùsobících v Èeské republice i v zahranièí.
Nepravidelnì odebíráme èasopisy
Sandra, Diana, Burda, Válka, Svìt
kuchyní, Svìt koupelen.

. Petrásková

KNIHOVNA UPOZORÒUJE
RODIÈE MALÝCH ÈTENÁØÙ I OSTATNÍ !

Opakovanì upozoròuji ètenáøe a pøedevím rodièe malých ètenáøù,
e knihovna není ze zákona povinna rozesílat upomínky! Je to nae
dobrá vùle a záleí na dìní v knihovnì a monostech. Délku výpùjèky je
povinen si ètenáø kontrolovat sám, a to buï osobnì, nebo pøes online
katalog z domova. Dále opakuji, e ji od kvìtna roku 2009 po vzoru
MìK Tábor vùbec nerozesíláme první upomínky, pouze 2., 3., a 4.

Bøezen  mìsíc ètenáøù
V rámci této akce obecní knihovna
pøipravila pro ètenáøe i irokou veøejnost nìkolik akcí. Podrobnosti
budou prùbìnì zveøejòovány na
webových stránkách knihovny. Zde
zmíním BURZU vyøazených knih beletrie, nìkolik titulù odborné literatury, mnoství detektivních krimi
pøíbìhù i tìch podle skuteèných událostí. Dále pak knihy pro dìti a mláde a nìkolik roèníkù èasopisù. Dalí akcí, kterou knihovna chystá je
PODVEÈERNÍ ÈTENÍ PRO TY V NEJLEPÍCH LETECH (40-100 let). Opìt
posezení s pøedèítáním - nìco veselého, nìco smutného, nìco ze ivota, a k tomu èaj, káva, domácí zákusky a také povídání a vzpomínání.
Ji tradièní NOCOVÁNÍ V KNIHOVNÌ, ANEB, DÌTI DNES USPÁVAJÍ
TATÍNKOVÉ je, jak název napovídá,
akcí pro mladé maminky, které mohou na jeden veèer èi noc nechat
starost o dìtièky na svém protìjku
a jít se odreagovat a odpoèinout si
do knihovny, kde se mùou pobavit,
pouèit a odnést si záitky dokonce
i z jiných zemí a svìtadílù.
Na závìr mìsíce ètenáøù je v knihovnì pøipravena INFORMATIVNÍ PØEDNÁKA O IRISDIAGNOSTICE - zjitìní pøíèin zdravotních problémù
z oèní duhovky.

Poslední bøeznový víkend patøí tradiènì akci NOC S ANDERSENEM.
Nocování v knihovnì s pøedèítáním
pohádek nejen tìch Andersenových,
soutìe, veèerní pøekvapení a hezké
ceny patøí opìt dìtem. Tentokrát pro
3. - 5. tøídy. Naím hostem bude ilustrátor, grafik a výtvarník pan Jiøí Fixl,
a tak mùeme hádat, co pìkného si
dìti odnesou na památku ...
INFORMACE O NAEM ONLINE
KATALOGU
V prùbìhu celého mìsíce bøezna na
poádání vysvìtlíme obsluhu online katalogu naí knihovny, jak vyhledávat z pohodlí domova knihy
v naem katalogu, jak se dostat do
svého ètenáøského konta, jak si sami
pøes internet prodlouíte výpùjèky,
jak si mùete zarezervovat ádané
knihy.
. Petrásková
14. 3. od 17.00 hodin
BURZA knih
v pøízemí 2. stupnì Z
21. 3. od 17.00 hodin
ètení PRO TY V NEJLEPÍCH
LETECH
23. 3. od 20.00 hodin
NOCOVÁNÍ V KNIHOVNÌ, ANEB,
DÌTI DNES USPÁVAJÍ TATÍNKOVÉ
28. 3. od 18.00 hodin
IRISDIAGNOSTIKA - pøednáka
29.  30. 3.
NOC S ANDERSENEM

DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ
V sobotu 25. února sehrál v sále
kulturního domu v Chotovinách divadelní spolek Makary z Mladovoicka divadelní pøedstavení. Komedii Jevana Brandona Thomase
CHARLEYOVA TETA si nenechalo
ujít bezmála 80 divákù. A nikdo
nelitoval! Samotný námìt je zábavný, take o komické situace nebyla nouze a k tomu vypracované
kostýmy, bezvadné obsazení rolí
a celkové podání díla bylo neopakovatelným záitkem. Na pøítí sezonu mladovoiètí ochotníci pøipravují premiéru nového pøedstavení.
Jistì opìt zavítají i k nám a my se
ji velice tìíme.

Za OÚ . Petrásková
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ØEHOØSKÉ
VOJSKO

Na svatého Øehoøe elma sedlák,
který neoøe. Na svatého Øehoøe plave led do moøe. Na svatého Øehoøe
den s nocí v jedné míøe. Na svatého
Øehoøe pøiletìly vlatovièky pøes
moøe.
Poøekadla vztahující se k svátku
sv. Øehoøe (12. bøezna) zná snad
kadý. Ale co bylo øehoøské vojsko,
kdysi velice rozíøený obyèej a zvyk
naich pøedkù, který u nás zanikl teprve pøed první svìtovou válkou, dnes
ví u málokdo.
Struènì øeèeno lo o jakousi ákovskou obchùzku, která nebyla pouze èeským obyèejem, ale byla rozíøena po celé západní Evropì. Je známo, e obyèej chození s Øehoøem je
doloen ji ve støedovìku a jeho podstata tkvìla v tom, e áci v pøestrojení za vojáky chodili po domech
a nabádali rodièe, aby své dìti posílali do kol a vedli ke zbonosti.
A proè právì na sv. Øehoøe? Protoe tento svìtec byl lidmi povaován
za patrona kol a kolákù.
Pùvodní zápisy líèí tento obøad
celkem prostì: áci pøevleèení za
vojáky pøili do domu, zazpívali nábonou píseò o sv. Øehoøovi jako
velkém uèiteli a pøíznivci kolství,
pøitom verbovali nové áky do koly
a za to dostávali rùzné dárky.
Jetì na zaèátku minulého století
byly takovéto obchùzky pro kolu
velkou událostí. Mnoho dní dopøedu
uèitel stanovil, kdo v tom roce bude
pøedstavovat sv. Øehoøe  generála,
a kdo bude èlenem jeho doprovodu. Zpravidla zvolil pìt ákù, pokud
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mono rùznì velkých, aby generál
z nich byl nejvyí a ostatní sestupnì mení. Pøi výbìru dùslednì hledìl na prospìch vybraných ákù. Pak
vojsku pøidìlil pøísluné role. Vyvolení za generála áci povaovali
za vyznamenání a také se jím pynili
pøed ostatními. Je samozøejmé, e
u tehdy se generály vìtinou stávali synáèkové zámoných rolníkù.
Kdy bylo øehoøské vojsko zvoleno, zaèaly se pøipravovat pøísluné kostýmy. Kraje kabátù, kapes
a rukávù se obívaly barevnými papíry, náprsnice a límec se zdobily
èervenou hvìzdou. áci nosili na
hlavì èepici zdobenou zlatým papírem a bujnými kohoutími péry. Generál se pak obvykle vyznaèoval berlou v ruce a papírovou biskupskou
èapkou na hlavì. Hlavním atributem
výbavy ostatních byla døevìná avle
zastrèená za barevnou erpu. Generálovi byla zpravidla svìøena pokladna  ejdlík obalený barveným papírem. Nejmladí áèek nesl koíèek
na dárky. Poèet vojákù se v rùzných
krajích liil, ale zpravidla nepøekroèil poèet deseti ákù.
Ráno v den svátku sv. Øehoøe øehoøské vojsko obcházelo nejen vlastní, ale i pøikolené vesnice. Vojáci
se v kadém domì seøadili a zapìli
píseò o sv. Øehoøi. Pak verovanì
vinovali hodnì tìstí hospodáøi
i celému domu a závìrem, opìt ve
verích, prosili o podarování. Od
hospodáøe dostali vìtinou pár krejcarù a od hospodynì hrách, mouku,
vejce, podle toho, jak byl hospodáø
zámoný. Kdy vojáci dokonèili obchùzku, vechny dárky pøedali svému uèiteli a ten jim za to vystrojil
hostinu. Jak ji bylo øeèeno, obchùzky øehoøského vojska na naem
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JAK TO VLASTNÌ BYLO?

KOSTKA CUKRU

bìné pouití nebyl pøíli praktický. Udibnout si z homole kousek
cukru vyadovalo velkou sílu a jeho
sekání nebylo pøíli bezpeèné.
Na vlastní kùi to poznala Radova manelka, které se pøi sekání
cukru z homole oklivì zranila.
Zlost si  jak to vìtinou bývá 
vylila na svém choti, a ten zaèal
pøemýlet, co s tím udìlat. Ne uplynul rok, jeho paní dostala nevední
dárek  úhlednou krabièku a v ní
bylo 300 bílých a rùových kostek
cukru, které její manel vylisoval
na zaøízení, které nejen vymyslil,
ale také sám zhotovil. Jeho patent
na výrobu kostkového cukru nese
datum 9. dubna 1844.
-wer-

území skonèily pøed první svìtovou
válkou, protoe zaèínaly být chápány jako jedna z forem ebroty pro
uèitele.
V èase jarní setby, okolo svátku
sv. Øehoøe, se konala jetì jedna slavnost zvaná øehoøské voraèky. Mladí
lidé se seli a vybrali jednoho mladíka, kterého od hlavy a k patì ovázali dlouhou itnou a peniènou slámou. Na hlavu mu narazili slamìnou èepici upletenou do pièky
a poèernili mu oblièej, aby nebyl
k poznání. Potom s ním v prùvodu

pøi hudbì a zpìvu chodili po vsi, od
domu k domu. Vude lidem popøáli, aby jim bùh nadìlil bohatou úrodu, chránil je od vìeho zlého, nadìlil jim plné stáje, hojnost drùbee
i ovoce na sadech. Hospodynì si pak
musela se slamìným muem zatanèit, tancovali a zpívali mladí i staøí.
Po vinování hospodáø omladinu
podaroval. Kdy prùvod obeel
vechna stavení, lo se do hospody,
kde se jedlo, pilo, zpívalo a tancovalo a do ranního kuropìní.
Jaroslav Wimmer

Kávu si osladím o trochu
víc... pìje Karel Gott v jednom ze
svých slavných hitù. Povaujeme
za samozøejmé, e tak uèiní kostkovým cukrem. Ale napadlo vás
nìkdy, kde se kostka cukru vzala?
Kostkový cukr je ryze èeský vynález, za kterým se musíme vypravit do Daèic, ve kterých první kostka spatøila svìtlo svìta. Zaslouil
se o to Jakub Krytof Rad, který byl
øeditelem zdejí rafinerie cukru,
která vyrábìla a deset tisíc centù
konzumních homolí a kloboukù
cukru roènì. Takto zformovaný
cukr sice pìknì vypadal, ale pro

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Bohumila Voboøilová, Èervené Záhoøí
Marie Daòková, Chotoviny
65 let Josef Kolací, Chotoviny
Eva Richterová, Èervené Záhoøí
Boena Nováková, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Tadeá Makal
Èervené Záhoøí

Matìj Merxbauer
Chotoviny
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Z jednání
Dne 11. února 2012 probìhla schùze vèelaøù z Chotovinska. Za dlouholetou
èinnost pro vèelaøský spolek byli ocenìni okresní organizací vèelaøù paní A. Hejduková, pan V. Dulík, pan J. Prchlík, pan J. evèík a pan ing.
J. Hradil. Blahopøejeme a dìkujeme za práci pro spolek. Pøedseda pan Pavel Sedloò byl navren na ocenìní okresní organizace za dlouholetou práci
a úspìné vedení vèelaøského
spolku.
Svoji èinnost ukonèila dlouholetá pokladnice naeho spolku paní ing. Bláhová. Dìkujeme
za odvedenou práci a do dalích
let pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti. Novýmn pokladníkem
spolku byl zvolen pan ing. L. Samec.
Byli pøijati dva noví èlenové
 pan P. Bohuslávek z Polánky
a pan R. Smaík z Beranovy Lhoty. Pøejeme jim hodnì kvalitních
vèelých produktù.
V rozsáhlé diskuzi se projednávalo léèení vèel a nebezpeèí
vèelího moru. V Jihoèeském
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vèelaøù
kraji je kromì Táborska a Písecka
mor na 32 místech! Jde o velmi
závanou nemoc,
kdy pøi jejím zjitìní se musí ve, co souvisí se
vèelaøením  úly, rámky, vèely,
obleky, kukly ... SPÁLIT. Bylo by
patné, kdyby Chotovinsko bylo
bez vèel. Take musíme vechny zabìhlé (neznámé) roje bez
milosti zlikvidovat.
Dále se projednávalo nutné
léèení vèel bez moné kontaminace medu. Med byl a je u nás
vdy kvalitní a prost neádoucích pøímìsí.
Byl proveden sbìr mìli (ke
stanovení nebezpeèných roztoèù). Vichni vèelaøi (vyjma jednoho!!!) k tomu pøistoupili odpovìdnì a mìl k vyetøení dodali.
Pøejeme si, aby letoní vèelaøský rok byl zase úspìný
a nae pilné vèelky se postaraly
o bohatou úrodu ovoce pro
ostatní.
V. Zeman
jednatel spolku

Florbalistùm se v pøeboru daøí
Florbalisté na zaèátku února dohráli základní skupinu s vìdomím, e ji nemohou
postoupit mezi nejlepí týmy v dalí èásti. S
S Tazmany jsme prohráli 3:6
a s Delfíny 2:9. Tyto zápasy
jsme odehráli z povinnosti
a soustøedili se na druhou èást
sezóny - okresní pøebor.
První zápas okresního pøeboru proti Sudomìøicím jsme
zaèali dobøe, vedli jsme 3:0, ale
soupeø do poloèasu sníil na
3:1. Na zaèátku druhého poloèasu sníil na rozdíl jednoho
gólu, ale nezpanikaøili jsme a brzy
vrátili dvougólový náskok, který jsme v poslední 5 minutovce
zvýili na koneèných 5:2.
Ve druhém turnaji, kde jsme
hráli dva zápasy, jsme mìli smùlu. V prvním zápase proti týmu
Nord Blanc jsme hráli dobøe,
soupeøe pøevyovali, ale on
dobøe v pìti bránil a z brejku
jsme obdreli branku. Do 30 vteøin bylo vyrovnáno. V druhém
poloèase se situace opakovala.
My jsme vstøelili branku a sou-

peø z protiútoku srovnal.
Hra vypadala stejnì, jen
soupeø mìl stále smùlu
v koncovce. Hráli jsme
trpìlivì dál, zlepili obranu a 5 minut pøed koncem se ujali vedení 3:2. Soupeø
moc sil na obrat nemìl, ale dvì
minuty pøed koncem jsme za
technický prohøeek li do oslabení. Bránili jsme a míèe vyhazovali na soupeøovu polovinu.
Na posledních dvacet sekund se
soupeø odhodlal k power-play
a míè byl za soupeøovou brankou. Soupeø jej vyvezl k polovinì a vystøelil na nai branku. Ná
obránce støelu teèoval mimo
dosah gólmana a soupeø tastnì 6 sekund pøed koncem vyrovnal. O prémiovém bodu rozhodují nájezdy systémem náhlá smrt. Hned v první sérii
soupeø skóroval a my ne a bylo
rozhodnuto o naí prohøe v prodlouení. Druhý zápas proti
Chýnovu byl z naí strany lepí.
Obrana tohoto soupeøe byla
oproti pøedchozímu soupeøi
horí. Chýnov bránil maximálnì ve tøech hráèích. Toto
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Prestiní ocenìní pro
chotovinské zahrádkáøe

Republiková rada Èeského zahrádkáøského svazu kadoroènì
oceòuje nejlepí organizace, které se pøièiní o rozvoj zahradnického hnutí. Pro letoní rok odborníci a zástupci ÈZS ocenili
dlouholetou obìtavou práci naich zahrádkáøù, a tak Základní
organizace Èeského zahrádkáøského svazu Chotoviny získala
Støíbrnou medaili za zásluhy o Èeský zahrádkáøský svaz.
Chotovintí zahrádkáøi jako jedni z mála poøádají kadoroènì
velmi oblíbené a hojnì navtìvované prodejní výstavy, ke kterým bìhem posledních dvou let pøibyly také podzimní prodejní trhy spojené s výstavou. Jako jediná organizace v naem
regionu se pak nai zahrádkáøi mohou pochlubit Kroukem
mladých zahrádkáøù, jeho èlenové loni úspìnì reprezentovali chotovinskou organizaci v soutìi Mladý zahrádkáø.
Vem èlenùm ZO ÈZS Chotoviny blahopøejeme k prestinímu
ocenìní a dìkujeme za vynikající reprezentaci naí obce.
O skvìlé a obìtavé práci chotovinských zahrádkáøù se budeme moci na vlastní oèi opìt pøesvìdèit ve dnech 11. a 13.
kvìtna, kdy se uskuteèní tradièní prodejní výstava.
Martina Sochùrková
umoòovalo naim útoèníkùm
lépe kombinovat a do poloèasu
jsme vedli 3:0. Po pøestávce
soupeø pøidal na dùrazu v útoku, zlepil se a sníil na 3:2.
Nyní soupeø dal vechny síly do
útoku a obrana byla zase slabá.
My jsme toho vyuili a brzy navýili náskok na 4:2 a pohlídali
si závìr, aby nenastalo drama
jako v pøedchozím zápase. Jsme
v polovinì pøeboru a v bøeznu
tøemi zápasy tuto soutì dohrajeme.

Tabulka okresního
skóre body
pøeboru
1. Buldoci Sez. Ústí
2. Draci Chotoviny
3. Nord Blanc
4. Sokol eleè
5. Tazmani Jistebnice
6. FbK Chýnov
7. Sokol Sudomìøice

13 : 5
12 : 8
10 : 11
12 : 5
6:8
8 : 10
6 : 20

9
7
5
3
3
3
0

P. Havlík

ipky
Chotovinský
otìpaø 2012
II. kolo  11. 2. 2012
1. Jiøí Páa
2. Jan Foøter
3. Petr Hruka
III. kolo  3. 3. 2012
1. Jiøí Páa
2. Miroslav Fafílek
3. Pavel Zelený
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Krajská mistrovství jednotlivcù 2012

V sobotu18. února 2012
se konaly krajské soutìe
jednotlivcù kategorií juniorek, en, muù,
seniorek a seniorù.
Zaèneme velkým úspìchem. Mistrovství
en se hrálo v Blatné, kde nás zastupovala
Alena Makovcová. Mezi konkurencí ligových hráèek se Ája rozhodnì neztratila
a výborným výkonem 524 kuelek získala
tøetí místo a bronzovou medaili. Bohuel

pro mistrovství republiky figuruje pouze
jako náhradnice.
Seniorky se utkaly na Lokomotivì ÈB.
Výkonem 483 bodù sice obsadila Anna
Kubeová
5. místo, to jí vak zaruèuje nominaci na
republiku v Jièínì. Obìma naim reprezentantkám gratulujeme!!
V ostatních pøeborech to ji tak slavné
není. Petr Køemen 505 v Táboøe, senioøi

v Nové Bystøici: Honza Chobotský 501, Míra
Zeman 473. Na Dynamu ÈB Iva Svatoová
442 -v juniorkách 6. místo.
Vem naim zástupcùm a úèastníkùm
dìkujeme za pøedvedené výkony a reprezentaci oddílu.
Postupujícím na mistrovství ÈR, dorostence Kláøe mejkalové a seniorce Anièce
Kubeové, pøejeme do republikových bojù
hodnì tìstí, klidu a pohody.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2011  2012
Mui A  Divize Jih

TJ Blatná - Chotoviny
2606 - 2463  7 : 1
Hrstka 446,
Svaèina 426, Chobotský 418, Kytír 411, Makovcová 392, Køemen st. 370.
Do Blatné jedeme s dvìma náhradníky potrápit vedoucí mustvo soutìe. Trápení to ale bylo spí na naí stranì. Celkem hladce prohráváme
a od kanára nás Libor zachraòuje a v samém závìru.
Chotoviny - Centropen Daèice
2582 - 2474  6 : 2
Hein 469,
Hrstka 468, Svaèina 442, Chobotský 429, Kytír 403.
Daèice jsou pro nás tìkým soupeøem venku, ale u nás doma se jim moc
nedaøí. Tentokrát bylo utkání vyrovnanìjí. Lenka po zranìní sice nemìla svùj den, ale ostatní ji svými výkony podreli a konec u byl v naí reii
a vítìzíme o 108 kuelek.
Nová Bystøice - Chotoviny
2581 - 2502  7 : 1
Hrstka 448,
Svaèina 421, Kytír 421, Vacko 414, Chobotský 414, Køemenová 384.
Venkovní utkání se nám na jaøe vùbec nedaøí. Potøetí za sebou odjídíme
s prohrou 7 : 1. Z Nové Bystøice pravidelnì vozíme nìjaké body, ale
tentokrát to nevylo. Snad zase pøítì.
Utkání jarní èásti:
17. 3. sobota 14:00 TJ Sokol Chotoviny - Slavoj irovnice
31. 3. sobota 14:00 TJ Sokol Chotoviny - Nové Mìsto na Moravì

Mui B  Krajský pøebor

TJ Sokol Nové Hrady A - TJ Sokol Chotoviny
2488 - 2533  2 : 6
Foøter 437, Bervida 429, Hein 423, Køemen 420, Bartoò 417, Zeman 407.
Utkání se od zaèátku vyvíjelo v ná prospìch. Po ètyøech hráèích vedeme 3 : 1 o 47 kuelek. Na poslední dvojici sice soupeø nasazuje papírovì
dva nejsilnìjí hráèe, nicménì Lubo Bervida spolu s Honzou Foøterem
si soupeøe pohlídali a udreli celkový rozdíl o 45 kuelek. Honza navíc
jetì svého soupeøe poráí a získává tak dalí bonusový bod.
Výhra 6 : 2 je pro nás velmi cenná.
TJ Sokol Chotoviny - TJ Jiskra Nová Bystøice B
2574 - 2484  6 : 2
Bartoò 454, Køemen 453, Hein 451, Foøter 416, Zeman 402, Bervida 398.
Na naí kuelnu pøijídí soupeø, který v souèasné dobì vede tabulku
a pomýlí i na postup do vyí soutìe. Zápas skvìle rozehrál Petr
Køemen ml., nae jarní posila, výkonem 453. Jeho hra podpoøená Zbyòkem Heinem - 451 a Honzou Bartonìm - 454, který v závìru poráí jejich
nejsilnìjího hráèe, s pøehledem staèí na výhru.
Silon Sezimovo Ústí A - TJ Sokol Chotoviny
2567 - 2586  3 : 5
Bervida 465, Hein 465, Køemen 423, Dìd 414, Otradovec 413, Bartoò 406.
Utkání se soupeøem, který na rozdíl od pøedchozího zaèíná bojovat o udrení v této soutìi, se zdálo být po pìti hráèích vcelku klidné a zøejmì
i rozhodnuté, vedeme 3 : 2 o 99 kuelek. Parádní výkon pøedvedli Lubo
Bervida a Zbynìk Hein, oba shodnì 465. Jako poslední nastupuje Honza
Bartoò a nikdo u neèeká ádné komplikace. Jene Honzovi se pøekvapivì nedaøí a zároveò jeho soupeø pøedvádí excelentní hru (Dvoøák M.
486). Nakonec vak ve dobøe dopadlo a vyhráváme 5 : 3 o 19 kuelek!
Závìreèná utkání jarní èásti:
16. 3. pátek 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Dynamo Èeské Budìjovice
30. 3. pátek 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Lokomotiva Èeské Velenice

Drustvo D  Okresní pøebor

Sokol Chýnov - Chotoviny
2155 - 2312  1 : 7 Makovcová 417,
mejkal 413, Køemen 403, Svatoová 386, Pilaøová 352, Køemenová 341.
Utkání s posledním týmem v tabulce bylo pro nás úspìné. A na jeden
souboj vyhráváme vechny duely a odváíme si domu zaslouené vítìzství.

TJ Sokol Chotoviny - Spartak Sobìslav
2347 - 2282  7 : 1
Kubeová 409, Køemen 409, Makovcová 405, Svatoová 391, Nohejlová 372, mejkal 361.
Tímto zápasem jsme potøebovali potvrdit výhru z pøedelého kola, abychom udreli krok se pièkou tabulky. Pøedposlední Sobìslav nám tento
úkol pøíli neztíila. Po tøech náhozech jsme vedli 3 : 0, ovem pak
nastoupila Martina Votrubová a výkonem utkání 427 porazila Ladislava
mejkala. Dalí pøekvapení se ale nekonalo a zbytek utkání byl v naí
reii.
Lokomotiva Tábor E - TJ Sokol Chotoviny
2352 - 2475  1 : 7
Svatoová 426, Køemen 425, mejkalová 424, Kubeová 411, Køemenová 408, Nohejlová 381.
Táborská kuelna nám tradiènì sedí. Podáváme velice pìkné výkony a to
bez výjimek. Vítìzíme vysoko a zaslouenì a potvrzujeme svoje postavení v tabulce.
Tímto zápasem skonèila základní èást okresního pøeboru, kde jsme vybojovali krásné tøetí místo a míøíme do play-of. Èas, který do zahájení vyøazovacích bojù zbývá, vyuíváme k tréninku a nutno dodat, e tréninková docházka je na jednièku.
Utkání vyøazovací èásti:
13. 3. út 16:00 TJ Sokol Chotoviny - Lokomotiva Tábor E

Dorost A  1. KLD

Centropen Daèice - Chotoviny
1566 - 1422  4 : 0
Køemenová 485, Pilaøová 472, Kuèerová 465.
Chotoviny - PSJ Jihlava A
1484 - 1474  4 : 0
Køemenová 519, Kuèerová 511, Pilaøová 454.
V únoru nae dorostenky odehrály poslední utkání letoního roèníku
první kuelkáøské ligy. V Daèicích nestaèily na výbornì hrající domácí
a prohrály 4 : 0. Tímto výsledkem bohuel pøicházíme o nadìji v dalím
pokraèování nadstavbové èásti první ligy a klesáme a na esté místo
tabulky. Nakonec nám esté místo i po pøekvapivém vítìzství v posledním
kole zùstává. Na domácí kuelnì neèekanì poráíme favorizované dorostence z Jihlavy 4 : 0. Výborným výkonem se v tomto utkání prezentovaly Gábina Kuèerová, která porazila 513 kuelek a Hanka Køemenová 519 kuelek.
Ve hezké bohuel jednou skonèí a to platí i pro drustvo dorostenek
Sokola Chotovin. Z dìvèat se staly eny a vìkovì se posunuly do kategorie
dospìlých. Tímto bych chtìl jako trenér vem, které jsem mìl za uplynulé
ètyøi roky monost trénovat, podìkovat za vzorný pøístup k tréninkùm,
bájeènou partu a spoleèné záitky.
Jmenovitì: Ivì Svatoové, Gábinì Kuèerové, Hance Køemenové, Maruce Pilaøové, Kláøe mejkalové. Díky, trenér Petr Køemen.

M. Vacko
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První turnaj pøedpøípravky
Dne 25. 2. 2012 se v chotovinské sportovní hale odehrál první turnaj naich nejmeních, teprve
uèivích se hráèù. Turnaje se zúèastnily celkem 4 týmy - domácí Chotoviny a hostující Jistebnice, Sokol Sezimovo Ústí a Meteor Tábor. Hrálo
se 1x10 min., poslední dva zápasy
o umístìní pak byly sehrány v èase
1x15 min.
Souboj o tøetí místo sehrála Jistebnice proti Sokolu S. Ústí s výsledkem 0:1. O první pøíèku se poprali hráèi Chotovin a Meteoru. Aèkoli se vichni nai hráèi velmi snaili, koneèné skóre 1:5 (Laan) ji
nedokázali ovlivnit.
Na závìr turnaje probìhlo vy-

hláení, kdy byl kadý tým dle poøadí odmìnìn medailemi, diplomem
a pohárem. Z kadého týmu byl také
vyhláen nejlepí hráè, z naeho
drustva tuto cenu získal Petr Mare
(1 vstøelený gól). Trenéøi Lenka Mareová a Martin imek jetì vyhlásili ve svém týmu nejlepího støelce
Jana Laana se sedmi vstøelenými
brankami a gólmana Tomáe Mikoláe.
Vichni hráèi dostali velkou
pochvalu, protoe do zápasù dali
vechno a celkovì svým herním výkonem pøekvapili a pøedèili má oèekávání, uvedla na závìr trenérka
Lenka Mareová.

Horní øada zleva: Honza Laan, trenérka Lenka Mareová, Vojta Bìtík, Jakub
Machoò, Luká Filip, Kuba Krätzer, trenér Martin imek a Mates imek
Dolní øada zleva: Krytof Novák, Ondra Mráèek, schovaný Libor Laan,
Zdenda Kolací, Ondra Samek, Petr Mare, gólman Tomá Mikolá

První mistrovské zápasy
Mui

15. kolo
16. kolo

Ne 1.4.
So 7.4.

12. kolo

7. nebo 8.4.

áci

Mladá Voice - Chotoviny
Chotoviny - Bechynì
Vìtrovy - Chotoviny

15:00
16:30
hl.

ÁCI UKONÈILI HALOVOU SEZONU, ZAÈÍNÁ PØÍPRAVA VENKU
Kombinovaný tým starích ákù
Chotovin a Mladé Voice má za sebou halovou sezonu. Bìhem ní odehrál 6 turnajù. Nejvíce se ákùm
povedl domácí turnaj v Chotovinách,
kde skonèili na druhém místì. Zaujali i na silnì obsazeném turnaji
v Tøeboni, na zimní halové lize v Týnì
nad Vltavou støídali lepí výkony
s horími.
Úèinkování v Týnì zakonèili
v nedìli 4. bøezna výhrou, remízou
a dvìma prohrami. Porazili 4:1 Draice (Duek 2, mejkal, Kubela), remizovali 3:3 s Novou Vèelnicí (Pìkný 2, Carva) a pak prohráli 1:3

s Vodòany (Èech) a 1:2 se Sobìslaví (mejkal).
Hala nám nesvìdèí tolik, jako
zápasy venku na velkém høiti. Ale
bylo to dobré zpestøení dlouhé zimní pauzy. Kluci vypadali hernì velmi
dobøe, ale vzadu jsme dìlali zbyteèné chyby. Jsem rád, e u máme halu
za sebou, kluci i já u se tìíme ven.
Teï zaène finální fáze pøípravy a jsem
zvìdavý, jak budou vypadat následující zápasy venku na umìlé trávì, hodnotí trenér Èestmír Køíka.
ákovský tým má pøed sebou
mìsíc herní pøípravy. U stihl odehrát i jeden z pìti pøípravných zápa-

sù. áci pøehráli na umìlé trávì Veselí nad Lunicí 4:3 (Fiala 2, Korecký, Èech), jetì je èekají Votice, Mezno, Draice a generálka proti enám
Sokolu S. Ústí.
Proti Veselí jsme si vyzkoueli
variantu bez dvou obvyklých støedových hráèù. Dostali nabídku od
klubù ákovské ligy. David Struska
je ve Vlaimi a Duan Mendel v Táboøe. Oba se v nových týmech hned
zabydleli v základní sestavì, co je
ocenìní i pro nás, e se tady nìco
nauèili. Natìstí mají støídavý start,
take mùou hrát za nás i nadále
a pøedpokládám, e nám na jaøe bu-

dou pomáhat, co to pùjde, øíká kouè
Køíka.

HALOVÁ SEZONA V ÈÍSLECH
23 zápasù
9 vítìzství, 4 remízy, 10 poráek
nejvyí výhra - 6:1 Vodòany
nejvyí prohra - 2:7 Loko ÈB
Støelci
15 Mendel; 11 Pìkný; 9 Turek;
7 Korecký; 5 Carva; 5 mejkal;
4 Kubela; 3 Èech; 2 Dvoøák;
2 Vodièka; 2 Duek; 1 Adam

Stránku pøipravili
D. Mendel a L. Heømánková

