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ZDARMA

Velký úspìch malého pivovaru

Pivovar Mayzus v Chotovinách
se stále více dostává do povìdomí
veøejnosti. Jeho produkce za loòský
rok dosáhla 193 hektolitrù nìkolika
druhù piv. Jsou to pøedevím Chotovinský svìtlý leák 12°, Vídeòský
polotmavý speciál 13° nebo Støelnická desítka. Dalími z produktù
jsou pak tak zvané sezónní speciály. A chotovinský minipivovar dosáhl s tìmito svými výrobky na významná ocenìní. Konkrétnì v uplynulém mìsíci na Reprezentaèních
slavnostech piva v Táboøe, které jsou

Z obsahu
listù
ivotní
podmínky 2014
 výbìrové etøení
Obecní støípky
Víte, kdo byl
rozsévaè?
Krajská mistrovství
kuelkáøù
Zimní pøíprava
fotbalistù
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Redaktor: Jaroslav Wimmer
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

nejvìtí degustaèní soutìí v Èeské
republice a kde se prezentovalo
152 pivovarù ze 16 zemí(!), se Chotoviny opravdu blýskly. A to doslova, nebo v rukách sládka chotovinského minipivovaru Mayzus pana
Petra Adámka se zablytìlo odlesky
barvy zlaté a støíbrné! Ale teï konkrétnìji. Støelnická desítka byla ve
své kategorii ocenìna Støíbrnou pivní peèetí a sezónní speciál STOUT
dosáhl mety nejvyí - Zlaté pivní
peèeti. Uváíme-li, e se ve 27 kategoriích ucházelo o pøízeò degustátorù zhruba 700 vzorkù piv, je to
úspìch vskutku mimoøádný.
A kdo za to za vechno mùe?
Prvním krokem bylo samozøejmì
zaloení pivovaru panem Sergeyem
Mayzusem v roce 2011. A poté nezbytná astná ruka pøi volbì nejdùleitìjí osoby v provozu pivovaru sládka. Souèasný sládek pan Petr
Adámek je ákem renomovaného
odborníka pana Ing. Vladimíra Èernohorského, který chotovinský pivovar rozjídìl a pana Adámka
zauèoval. Jak nám pan Adámek sdìlil, sám byl do té doby v pivovarnic-

tví laikem, ale zájem o tuto profesi Sládek Petr Adámek se zlatou peèetí
ho k ní nakonec pøivedl. Nyní, jako a nadení sládka. Dalí pivovarnické
absolvent gymnázia, zaèal studovat klání èeká Chotoviny v podobì Jarve tøetím roèníku støední koly po- ní ceny èeských sládkù 22. 3. 2014
travináøských technologií v Praze. na Zvíkovì. Take pøejeme opìt mnoChotovinský pivovar dodává své pro- ho úspìchù a chotovinskému pivu
dukty do celé øady restaurací pøede- obecnì, aby si dál nacházelo cestu
vím v Praze, Táboøe a samozøejmì ke svým spokojeným konzumentùm.
domovských Chotovinách. Podle A co jiného na závìr, ne si popøát
slov pana Adámka jsou základem Na zdraví!
Více informací mùete nalézt na
dosaení dobrého piva pøedevím
kvalitní výchozí suroviny. A my stránkách www.pivovarchotoviny.cz
k tomu dodáváme, e nezbytný je um a na facebooku.
J. Bene

OBECNÍ PLES
Jistì mi dá vìtina z Vás za pravdu, e rok 2013 utekl zvlá rychle.
Ne jsme se nadáli, byl tu rok nový,
a s ním i spousta kulturních akcí,
mezi nimi i obecní ples. I ten letoní
se vydaøil. Nové vybavení sálu pøivítalo hosty slavnostní atmosférou
a výzdoba jen dotvoøila výjimeènost
veèera. Stejnì jako loni nám k tanci
a poslechu hrála ádaná skupina
RONDO Music ze Sobìslavi. Hráli
bájeènì a parket nezùstal dlouho
prázdný. Celým veèerem nás provázel moderátor Zbynìk Smr. Ples
svým slovem zahájil pan starosta
Zdenìk Turek a krátce poté vystoupil
se svými ukázkami taneèní pár ze

studia Martiny Cheníèkové z Tábora
- pár nominovaný na mistrovství ÈR.
To byla opravdu pìkná podívaná!
V prùbìhu celého veèera bylo mo-

né si zakoupit obloené chlebíèky
a výborné zákusky, které prodávaly
v hale eny z obecního úøadu. Pøed
pùlnocí byla vylosována tombola
a výherci si odnáeli samé dobroty.
Pùlnoèní pøekvapení moná nebylo
velké pøekvapení, moná bylo dokonce oèekávané, ale v kadém pøípadì bylo výborné! Gulá z místní
kolní kuchynì jistì pøiel kadému
vhod, dodal síly k dalímu tanci
i pití, a v kombinaci s dobrým pivem byl pøíjemným bodem programu. A pak u hosté jen popíjeli
a tanèili, a protoe hudba hrála i po
pùlnoci pìknì od podlahy, vydreli
a do tøetí hodiny ranní... Pøítí rok
na shledanou se stejnou kapelou.
. Petrásková
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC BØEZEN 2014

Dlouhodobá omezení:
â V období od 1. 11. 2013, 6.00 hod. do
31. 7. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køíení komunikace è. 84u
s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC
OØ Plzeò.
â V období od 25. 2., 8.00 hod. do 15. 5. 2014,
15.00 hod. bude uzavøena obecní komunikace
Moraveè  Chotoviny, z dùvodu výstavby mostu.
â Raba tunelu  Sudomìøice u Tábora probíhá
24 hodin dennì (trhací práce  odstøel 2x dennì).
â Èásteèné omezení provozu na komunikacích
1. a 2. tøídy (sníení rychlosti, kluzká vozovka,
èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.

Informace o výlukách
â ve dnech 10., 11., 12. a 13. 3. 2014 probìhne
výluka trati Tábor  Sudomìøice u Tábora v èase
7.35  14.30 hod.
â Ve dnech 9. a 16. 3. 2014 probìhne výluka
trati Tábor  Chotoviny v èase 5.30  13.55 hod.
â Dne 15. 3. 2014 probìhne výluka trati Tábor 
Chotoviny v èase 11.50  18.50 hod.
â Ve dnech 14. a 17. 3. 2014 probìhne výluka
trati Tábor  Chotoviny v èase 7.35  14.30 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 3/2014 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 raba tunelu od jiního portálu, rozpojování
horniny pomocí trhacích prací
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3):
betoná opìr

POPLATKY, které vybírá v roce 2014 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok
za obèana s trvalým pobytem v obci nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost roènì  do 31. 3. 2014
pololetnì  do 31. 3. 2014 a do 30. 9. 2014.
Poplatek ze psù 100, Kè
za jednoho psa roènì  splatnost do 31. 3. 2014
Stoèné 621, Kè/rok (540, Kè + 15% DPH)
za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2014

Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo je mùete
zaplatit bezhotovostnì na úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS, který Vám
na poádání sdìlí na obecním úøadì (nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny).

 mostní estakáda: betoná opìr, montá ocelové
konstrukce
 silnièní most: budování základu mostu
 práce na eleznièním spodku  budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny
 podchod Chotoviny: výstavba vstupní rampy
a stavební práce pod kolejí è. 1 a 3
 rekonstrukce koleje è. 1 a 3
 zahájení výstavby nástupitì u koleje è. 3
 výstavba provozní budovy a objektu TT Chotoviny
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 budování nového eleznièního tìlesa koleje è. 1
 budování propustkù
â Èekanice
 budování odvodnìní
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
â Úsek Tábor  Èekanice
 montá gabionù u koleje è. 1
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 4/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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ivotní podmínky 2014
 výbìrové etøení v domácnostech
Èeský statistický úøad organizuje v roce 2014
v souladu se zákonem è. 89/1995 Sb. o státní
statistické slubì, ve znìní pozdìjích pøedpisù, výbìrové etøení o ivotních podmínkách
domácností v Èeské republice - EU-SILC 2014
(ivotní podmínky 2014), které navazuje na pøedchozí roèníky tohoto etøení. Smyslem tohoto
zjiování je získávat dlouhodobì srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem
32 evropských zemí. Dalím cílem je získat data
pro výpoèet ukazatelù penìní a materiální chudoby.
etøení se uskuteèní na území celé Èeské republiky, z toho v Jihoèeském kraji v 666 domácnostech, z nich se 426 zúèastnilo etøení ji
v pøedchozích letech. Vechny novì zaøazené
domácnosti byly do etøení zahrnuty na základì
náhodného výbìru.
Vlastní etøení probìhne v dobì od 22. února do 11. kvìtna 2014 prostøednictvím speciál-

nì vykolených tazatelù. Do etøení budou zahrnuty vechny osoby, které mají ve vybraném bytì
obvyklé bydlitì.
Pracovníci zapojení do etøení se budou prokazovat prùkazem tazatele a pøísluným povìøením, které je ve spojení s obèanským prùkazem
opravòuje k provedení etøení ivotní podmínky
2014 a které jim vydá Krajská správa ÈSÚ
v Èeských Budìjovicích, nebo prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve vech fázích zpracování je zaruèena anonymita zjitìných údajù a získaná data
jsou dùslednì chránìna podle ustanovení zákona è. 89/1995 Sb. o státní statistické slubì, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, a podle zákona
è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù.
Vichni pracovníci zúèastnìní na zjiování
a procesu zpracování jsou vázáni mlèenlivostí
o vech etøených skuteènostech ve smyslu §16
zmiòovaného zákona o státní statistické slubì.
Ing. Jana Sedláèková
øeditelka KS ÈSÚ v Èeských Budìjovicích

P R O D ÁM

stavební parcelu
o rozloze 900 m2
v Sudomìøicích u Tábora.

Zdìná chatka 20 m2, novì izolovaná
støecha, proud 220/380 V. Nachází se
v horní èásti obce ve smìru na Nemyl
v zastavìné oblasti rodinnými domky.
Pozemek oplocený, vede k nìmu
asfaltová pøíjezdová komunikace.

Cena 400 000,- Kè
Tel.: 722 082 134, 604 355 878

NOVÉ KNIHY
Jan Míka  IVOT NA ZÁMKU - DOKONÈENÍ, HAPPY END. Poslední, tøetí díl
podle známého seriálu o rodinì Králových, která
se z malého byteèku v ulici Na Zámku pøestìhuje
do opravdového zámku Temnitì.
Danielle Steelová  MILOVAT ZNOVU. Kdy smrt
vtrhne neèekanì do ivota a sebere nejbliího
èlovìka, je nepøedstavitelné ít dál. Zdá se k nevíøe, e okolní svìt nepøestal fungovat...
Danielle Steelová  DÙM PRO MOU LÁSKU. Román zachycuje osudy nìkolika generací jednoho
kalifornského rodu od edesátých let 19. století
a do druhé svìtové války. Jeremiá Thurston
ije po odchodu své mladièké eny Camille sám
se svou dcerou Sabrinou, kterou postupnì zasvìcuje do své práce, do správy dolù a vinic.
Noah Gordon  TAJEMNÝ DIAMANT. Román líèí
hledání cenného, velmi starého diamantu, s jeho historií je spjata nejen minulost hlavního
hrdiny, ale i minulost idovského národa. Kámen se postupnì stal koøistí tøí nejmocnìjích
církví, které o nìj svádìly krvavý boj. Autor dokázal s obdivuhodnou lehkostí zpracovat rozsáhlý zábìr historických událostí. Dìj umístil do
Izraele, Evropy, Afriky i na 47. ulici v New Yorku
a prodlouil jej od èasu alamounova chrámu
a po souèasnost.
Nejlepí svìtové ètení  KODEX; PØÍSLIB LÍ;
PS: MILUJI TÌ; LÉTO, KTERÉ NIKDY NEBYLO
HURIKÁN; STINGER; NEZAPOMENUTELNÁ CESTA; ÏÁBLOVA SLZA; DØÍV, NE TI ØEKNU SBOHEM; HLÍDAÈ; LETNÍ OSTROV; 24 HODIN.
Paul C. Bragg  OKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ.
okující pravda o vodì....proè umíráme pøed-

èasnì? Kornatìní tepen, smrtelný jed fluor, mozek se mìní na kámen, sùl zabíjí
pomalu, ledvinové kameny, praskání cévek.
Cindy Gerard  ÁDNÍ ZAJATCI. Dlouhonohá kráska Abbie Hughesová pracuje v kasinu
jako krupiérka, pøitom studuje a peèuje o mladího bratra, take mnoho zájmu muùm nevìnuje - ne se u jejího hracího stolu objeví záhadný a pohledný mladík. Samu Langovi, který
opustil Temné operace, aby se vìnoval klidnìjímu ivotu, osud pøisoudil novou misi.
Bartle Bull  ÈÍNSKÁ HVÌZDA. Pátrání po unesené sestøe zavede hrabìte Karlova do Paøíe,
kam po bolevické revoluci uprchla celá øada
ruských lechticù. Na palubì parníku Èínská
hvìzda se vrací z Evropy zpátky do anghaje.
Rudý teror se íøí jako snì.
John Case  TANEC DUCHÙ. Jak se rozbíhá celosvìtová øetìzová reakce, jen Burke chápe hrozící obludnost Wilsonova nenávistného plánu.
Protoe u sám nemá co ztratit, ujme se pronásledování amerického teroristy - pokøiveného génia, který cestuje od nezákonného skladitì zbraní
v Moldávii pøes diamantová pole v Kongu...
Leigh Redhead  NAOSTRO. Simone Kirschová, soukromý detektiv s minulostí striptérky (zkuenosti, které jsou v jejím povolání mnohdy výhodou) opìt na scénì i na stopì. Neústupná,
umínìná, ochotná riskovat.
Francis Parkman  OREGONSKÁ STEZKA. Za
dobrodrustvím do skalnatých hor! Dvrdohlavý
Pontiac! ivot v pevnosti Laramie! Váleèné stezky Indiánù! Ve vigvamu Velkého havrana! Lov
v èerných horách! Rozmluva se stráným duchem!
Richard Marcinko  PROFESIONÁLNÍ VÁLEÈNÍK. Zatímco ve svých knihách z øady Profesio-

3

STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce vyhodnotila nabídky na

opravu márnice chotovinského høbitova a rozhodla o tom, e opravy provede firma Radek Bouka, Vráná 8
s nejnií nabídkovou cenou 394 156 Kè.
❖ Obec Chotoviny poádala Jihoèeský kraj o dotaci na drobné opravy a odbahnìní návesního rybníku v Moravèi.
❖ Obvodní báòský úøad pro území krajù Plzeòského a Jihoèeského pokraèuje v øízení o povolení trhacích prací
pro naruení skalního podloí pøi
hloubení eleznièního záøezu v úseku pod benzinovou stanicí u Moravèe. Ústní jednání se uskuteènilo dne
26. 2. 2014 na Obecním úøadì
v Chotovinách.
❖ Dne 25. 2. 2014 byla uzavøena místní komunikace z Moravèe do Chotovin. Dùvodem uzavírky je bezpeènost pøi výstavbì mostní estakády
eleznièního koridoru. Uzavírka je
povolena do 15. 5. 2014. Poadavku
zhotovitele koridoru na uzavøení
této komunikace do konce èervence
2014 nebylo vyhovìno.
❖ Obci Chotoviny se podaøilo pøipravit a v øádném termínu podat ádosti o dotace na výstavbu peèovatelských bytù, ádost na vybudování nové knihovny ve sklepních prostorách mateøské koly a ádost o dotaci na opravu drobných sakrálních
staveb. ádosti jsou podány MMR ÈR.
❖ Rada obce schválila poøízení strategického rozvojového plánu Obce
Chotoviny. Plán je dùleitý pro získávání dotací z prostøedkù EU, ale
pøedevím pro stanovení si smìru,
jakým se bude nae obec v pøítích
letech ubírat, co bude preferovat.
❖ V únoru bylo novými idlemi a stoly vybaveno pøízemí sálu kulturního
domu.
❖ Dle informací pracovníkù SÚS Èeské Budìjovice bude vyhovìno ádosti obce o instalaci svodidel na hrázi
rybníka v Beranovì Lhotì a bude
provedeno obnovení strouhy pøi
vjezdu do obce.
❖ V únoru byly zahájeny práce na
údrbì alejí a veøejné zelenì. Práce
budou probíhat i v mìsíci bøeznu.
Mgr. Zdenìk Turek
nální váleèník líèí R. Marcinko své divoké a ivotu
nebezpeèné akce, které zail bìhem své více ne
tøicetileté kariéry u váleèného námoønictva USA,
nyní se vydává ve stopách slavného japonského
samuraje Mijamota Musaiho.
Douglas Preston  HOREÈNATÝ SEN. Pomsta není
sladká. Je nevyhnutelná! Pøed dvanácti lety, dva
roky po uzavøení sòatku, odjel Pendergast se svou
manelkou Helen na loveckou výpravu do Zambie.
Oblastní komisaø se na Pendergasta obrátil se ádostí o pomoc. V jiném loveckém táboøe lev s velmi zvlátní barvou høívy napadl a zabil nìmeckého
turistu...

PRO MLÁDE

Ondøej Hník - MALÝ PRASKÝ CHODEC.
Milada Rezková - HURÁ NA KAJAK!
Alois Mikulka - POHÁDKOVÝ LUNAPARK.
Ilona Eichlerová - LOGOPEDICKÉ POHÁDKY.

. Petrásková
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VYEL
ROZSÉVAÈ

Za uplynulých sto let se zmìnilo
velice mnoho a platí to i pro práci
v zemìdìlství. Nejeden z nás si u
ani nedovede pøedstavit, kolik tato
èinnost døíve vyadovala potu a døiny. S rozvojem zemìdìlství ale souèasnì zapomínáme na øadu profesí,
z nich nejedna bývala povaována
za nelehké umìní. Napøíklad takový
rozsévaè.
Osev polí býval neobyèejnì významným obøadem. Zaèínal jetì ve
starém roce a to v druhý vánoèní
svátek  na tìpána, kdy se v kostele
svìtilo jarní obilí urèené na setí.
V ten den kadý øádný hospodáø poslal do kostela po tøoce obilí, které
knìz pøi bohoslubì posvìtil. To pak
bylo peèlivì promícháno s ostatním
semenem.
Dnes to zní témìø neskuteènì, ale
pole na venkovì se jetì na poèátku
minulého století osívala vìtinou
ruènì. První secí stroje se sice objevily ji na samém konci 19. století,
ale pro jejich drahotu si je mohli
dovolit jen velkostatkáøi a velice bohatí sedláci. Podle starých lidových
zásad a tradic udrovaných na vesnici pole mohl osívat pouze hospodáø nebo jeho syn. Kde syna nebylo,
musela se tomuto umìní nauèit nejstarí dcera. Jinak, a to dost vzácnì,
byli v obcích lidé, kteøí tuto práci
ovládali a nechali se na ní najímat.
Kadému, kdo se touto èinností zabýval, se pak øíkalo rozsévaè nebo
rozsévaèka. Na velkostatcích pak
mívali své stálé a hlavnì osvìdèené
rozsévaèe.
K rozsévání zrna se pouívala tak
zvaná rozsívka, co nebylo nic jiného, ne ètvercový kus plátna
o délce asi 80 cm se ètyømi úvazy.
Peèovat o èistotu a neporuenost
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rozsívky bylo vìcí hospodynì, a proto si kadá dala pozor, aby pro nìjakou závadu na tomto pøedmìtu neupadla do nelichotivých pomluv.
Obilí z rozsívky nabíral rozsévaè
pravou rukou a po vykroèení nohy
vdy rozhodil celou hrst osiva, a to
jednou pøed sebe a podruhé úkosem od sebe tak, aby zrno dopadlo
na zem v íøi asi dvou krokù. Pro
takovýto zpùsob setí se pole orávala
do úzkých, asi ètyøi kroky irokých
záhonù.
Dobøe zasít bylo pokládáno za
veliké umìní, a ti, co tomu uèili, chodívali pøi rozhazování semene po
pravé stranì rozsévaèe vzdáleni od
nìj asi dva kroky a bedlivì sledovali
sebemení pohyb svého uènì.
Nìkdy trvalo a nìkolik rokù, ne se
kandidát na rozsévaèe tomuto umìní nauèil. Za nejtìí bylo povaováno setí lnìného a jetelového semene a nejvìtím nepøítelem rozsévaèù byl vítr, zejména kdy se sel
mák. Bylo stavovskou ctí kadého
rozsévaèe, aby se i s takovou nepøízní poèasí vyrovnal, a proto za vìtru
se setba rozhazovala jen z jedné strany  po vìtru. Proti vìtru el rozsévaè naprázdno, èím setí sice trvalo jednou tak dlouho, ale protoe
lo o selskou hrdost a presti, rozsévaèi tuto obì mlèky pøecházeli.
Bìda tomu, kdo by zasel patnì nebo
setbu odbyl a osení vzrostlo jen tu
a tam, tak zvanì hnízdovitì!. To bylo
povaováno za nejvìtí ostudu.
Práce rozsévaèe byla nelehká
i z dalích dùvodù. Staèí si pøedstavit, e rozsévaè chodil celý den po
mìkce zoraném poli, èasto s baly
hlíny na nohou a s nìkolikakilovou
zátìí zrna v rozsívce pøivázané
k rameni. Proto nìkteøí námezdní
rozsévaèi èasto dìlali drahoty
a bylo zvykem s nimi smlouvat. Napøíklad poadovali dvojitou mzdu
a strava pro nì musela být znatelnì
lepí, ne pro ostatní èeládku. Navíc

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Miroslava Lukeová, Chotoviny
Zuzana Spálenková, Èervené Záhoøí
65 let Marie Hnojnová, Jeníèkova Lhota
Ing. Marie Kreisingerová, Chotoviny
Pavel Novák, Èervené Záhoøí
70 let Zdeòka Pavlíková, Chotoviny
80 let Miroslav Zelenka, Èervené Záhoøí
Jindøich Martínek, Moraveè
85 let Vlasta Zachariáová, Brouèkova Lhota
90 let Josef Vlasák, Polánka
91 let Vlasta Kalinová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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museli dostat lok koøalky na posilnìnou. U zkueného a dobrého rozsévaèe se pøedpokládalo, e za den
zaseje zrno asi na deseti korcích.
Na poli, na vhodném místì za
rozsévaèem, zpravidla èekal potah,
který setbu hned zavlaèoval do zemì.
Polní válce se k tomuto úèelu zaèaly
pouívat a v druhé polovinì 19. století Zasetá pole se pak tøikrát i vícekrát vláèela døevìnými branami,
a kdy se za suchého poèasí zaèaly
na polích dìlat hroudy, bylo nutné

je roztloukat ruènì. K tomu úèelu
slouily døevìné palice na dlouhých
násadách, kterými vládly zejména
venkovské eny a vìtí dìti.
Èas pokroèil a je jiná doba. Dùmyslné zemìdìlské stroje vzaly na
sebe hodnì døiny a lidského potu,
ale jedno nelze nièím nenahradit:
lásku k pùdì  ivitelce. Tu je schopen dát pouze èlovìk. Domnívám se,
e to tak cítí i souèasní zemìdìlci,
protoe bez toho snad tuto èinnost
ani nelze vykonávat.
J. Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?
Sylvan Goldman, majitel superNÁKUPNÍ VOZÍK marketu
v Oklahomì v USA, si dlou-

Vìøíte, e i tak vední pøedmìt,
jakým v samoobsluze je nákupní
vozík, má svou historii? Vdy dnení samoobsluhu si bez nákupních
vozíkù nedovedeme pøedstavit!
A pøece to od vzniku první samoobsluhy na svìtì trvalo 20 let, ne
se v ní objevil nákupní vozík. Pøedtím nákupní vozíky neexistovaly
a zákazníci si vybrané zboí ukládali do svých taek, které u pokladny museli vyprázdnit. Manipulace se
zboím tak byla dosti nepohodlná.

Vèelaøi
hodnotili

V sobotu 1. února
2014 probìhla èlenská
schùze vèelaøského
spolku v Chotovinách. Pøítomno
bylo 29 èlenù, 5 se omluvilo. V naem spolku je organizován celkem
50 vèelaøù a také se staráme o jednoho neèlena. Z tìchto 50 èlenù má
vèely 47 vèelaøù. Máme celkem
412 vèelstev, co znamená, e minimálnì 4 miliony vèel kadodennì navtíví ve, co je potøeba opylit.
Dle neúplných údajù nae vèelky vyprodukovaly 6209 kg medu
a 280 kg vosku. Potìitelné je, e se
nám vyhýbají váné nemoci vèel,
zvlátì pak vèelí mor, kdy je nutno
ve, co pøilo do styku se vèelami
(úly, obleky...) spálit.

ho lámal hlavu, jak lidem zjednoduit nákup, a koneènì se dostavil
nápad. Co takhle pøipojit koleèka
k proutìnému koi? Svùj vynález
pøedvedl 4. èervna 1937, ale se zlou
se potázal! Jeho novinky se zákazníci báli jako èert køíe! Goldman
se ale nevzdal. Najal nìkolik muù,
kteøí v jeho supermarketu jezdili
s vozíky a pøedstírali, e nakupují.
Pak netrvalo dlouho a nákupní vozík mìl vyhráno. Zákazníci si ho
oblíbili.
-wer-

Velmi nás také tìí, e máme dalí
nové èleny, a to pány Ing. J. Slepièku, Z. Kolacího, P. Bradu a R. Kainratha. Vítáme je mezi námi a pøejeme jim mnoho pìkných chvil a hodnì sladkého medu od jejich vèelièek.
Pøedseda spolku pan P. Sedloò
podìkoval dùvìrníkùm za jejich práci
a pánùm P. Bohuslávkovi a R. Smaíkovi za provedené aerosolování.
Souèasný pøedseda je ve funkci skoro
15 let. Rostoucí administrativa je
znaèná zátì, take v roce 2015 se
jiný èlen spolku musí ujmout této
práce. V podobném duchu hovoøil
i pan V. Zeman, který dìlá jednatele
ji 25 let. Opìt poukázal na trvale
rostoucí administrativní zátì a také
nezodpovìdné chování nìkterých
èlenù. Také této funkce se v roce
2015 musí ujmou zase nìkdo jiný.
Vladimír Zeman,

jednatel ÈSV Chotoviny

Noví obèánci

Jana Petrù
Moraveè
Vojtìch Práek
Chotoviny
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Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2014
V sobotu 1. února 2014 se konala krajská mistrovství jednotlivcù pro rok 2014, jako kadoroènì za úèasti zástupcù naeho oddílu.
Kategorie en se hrála na kuelnì v Táboøe.
Vítìzí Kadrnoková z Daèic - 569 kuelek, výborný výkon Lenky Køemenové 552 staèil a na 6. místo, ale vybojovala postup na semifinálový turnaj
Mistrovství Èeské republiky do Èeských Velenic.
Alena Makovcová za 525 bodù 14. místo, Slávka
Nohejlová 517 a 18. místo.

Mezi seniorkami ve Strakonicích vítìzí Alena
Kovandová 525, Anièka Kubeová 464 - 13.
místo.
Seniory pøivítala kuelna v Blatné. Vítìzství
a titul vybojoval Správka z Kunaku - 570 kuelek. Honza Chobotský 506 kuelek, 17. místo a
postup do semifinále ÈR do Prahy.
Nejprestinìjí kategorie - mui se konala ve
Slavonicích. Náhozem 580 kuelek vyhrává Peadík z Louèovic, Luboovi Bervidovi se nedaøí,

výkon 509 a 27. místo je pro
nìj i nás urèitì zklamáním.
Tak jetì zbývá pro nás velká nadìje na mistrovství kraje juniorek v Èeských Velenicích 1. 3.
2014, kde nae trio Svatoová, Køemenová, Kuèerová se pokusí uhrát nìjakou medaili.
Vem zástupcùm dìkujeme za snahu pøedvést co nejlepí výkony, tìm postupujícím gratulujeme a pøejeme do dalích bojù hodnì úspìchù.
M. Vacko

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2013 / 2014

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  Centropen Daèice
2595 - 2511  5 : 3
Hein 464,
Køemen 462, Hrstka 436, Vacko 387, Bartoò 433, Bervida 413.
Zápas jako na houpaèce. Pea vítìzí, Zbynìk ztrácí s nejlépe hrajícím
soupeøem. Libor vrací bod zpìt a Míra prohrává. Honza prùmìrným
výkonem pøidává bod na 3 : 2 o 106 kuelek pro nás. Luboùv soupeø u
jen koriguje stav na 5 : 3 a body jsou nae.
Slavoj irovnice  Chotoviny
2634 - 2651  4 : 4
Bervida 467,
Køemen 416, Bartoò 446, Vacko 431, Hein 435, Hrstka 456.
Vstup do tohoto utkání se nám vùbec nedaøí, po prvních ètyøech dvojicích
prohráváme 4 : 0 o 94 kuelek. Honza a Zbynìk prohrávají smolnì své
duely pouze o 8. U to vypadá neøeitelnì, ale Lubo podává nádherný
výkon, který je v 83. hodu pøeruen poruchou stavìèù. Oprava se bohuel nezdaøila a jedeme domù. V obrat k lepímu pøi dohrávce o deset
dnù pozdìji asi málokdo vìøil. Neuvìøitelné se ale stalo realitou. Lubo
stáhl 67 kuelek a Libor zbytek a jetì pøidal 17 navrch. Gratulujeme
k velmi cennému bodu.
Chotoviny  Slovan J. Hradec
2574 - 2394  8 : 0
Hein 464,
Køemen 446, Foøter 395, Hrstka 452, Bervida 399, Bartoò 418.
V tomto zápase jsme si øekli, e musíme bodovat, a to se nám podaøilo
od zaèátku a do konce. Výhra 8 : 0 je na svìtì a nepopulárního kanára si odváí hosté.
Poslední domácí utkání jarní èásti:
pátek 14. 3. Chotoviny A  Nová Vèelnice
17:30
pátek 28. 3. Chotoviny A  Spartak Pelhøimov
17:30
pátek 11. 4. Chotoviny A  Start Jihlava
17:30

Pokraèuje nadstavbová èást florbalistù
V únoru florbalisté zaznamenali pokles formy, co vyústilo v jistotu nejlépe 4. pøíèky v nadstavbové soutìi.
První únorový turnaj proti Rychlé rotì, která pøijela bez své
brankáøské jednièky, se vyvíjel velmi
pøíznivì. Sice jsme rychle prohrávali 0:1, ale díky zlepení koncentrace a chybám soupeøova náhradního gólmana jsme do poloèasu otoèili na 3:1. V druhém pak jsme jetì
zvýili na 4:1. Poté ale pøiel kolaps
a najednou jsme 4:6 prohrávali.
Snaili jsme se a sníili, ale soupeø
reagoval stejnì a zvýil na 7:5. Poslední dvì minuty u jsme to byli
zase my, kdo urèoval hru a dovedl
zápas do remízového závìru. Díky
ikovnosti útoèníkù a formì gólmana jsme zvítìzili v samostatných nájezdech. Druhý zápas byl z naí strany jetì podivnìjí. Hráli jsme dobøe, ale stále prohrávali. Dali jsme si
za zápas 3 vlastní góly, protoe jsme
si srazili pøihrávky zpoza brány do
vlastní sítì. Vpøed jsme tak úspìní
nebyli. Hodnì pùsobila nae psychika. Zbyteènì jsme se nechávali vyluèovat. A nakonec po utrápeném výkonu jsme prohráli 3:6.

Na druhém turnaji jsme opìt
nebyli v nejsilnìjí sestavì, co
se projevovalo v kritických chvílích. První zápas proti Jindøichovu Hradci jsme po nìkolika
nevyuitých gólových ancích prohrávali 0:1. V polovinì druhého poloèasu soupeø navýil na 0:2. My
jsme na to rychle odpovìdìli a sníili
na 1:2. Dvì minuty pøed koncem
soupeø pøidal na 1:3 a my jsme ji
se zápasem nebyli schopni nic udìlat a prohráli. Druhý zápas proti Opaøanùm zaèal velice nadìjnì. Soupeø
nám pomohl dvìma vlastními góly.
Výsledek byl stále vyrovnaný nebo
jsme vedli. Nechali jsme se ale vyluèovat a soupeø pøi naem oslabení
vdy srovnal. Na druhou stranu musíme pochválit jejich obránce za hattrik. Vechny góly jsme dostali od
nìj z pravé strany. Nakonec soupeø
strhl pøi pøesilovce vítìzství na svoji
stranu 3:4.
P. Havlík

Tabulky

1. Mrníci Opaøany
2. Rychlá rota Tábor
3. Vajgar Bojz J.H.
4. Draci Chotoviny
5. Naughty Boys Pacov
6. Double penetration Tá.

skóre body
45 : 17 21
58 : 38 18
46 : 35 18
25 : 33 8
30 : 57 4
28 : 52 3

Drustvo B  Krajský pøebor I

Sokol Písek A  Chotoviny B
2533 - 2391  6 : 2 Køemenová H. 432,
Zeman 369, Køemenová L. 420, Makovcová 404, Svatoová 364, Svaèina 402.
Nae venkovní zápasy nestojí za nic. Písek není výjimkou. Dobré výkony
støídají ty horí. Tìch horích je nìkdy bohuel víc, ne bychom chtìli.
Soupeø nás pøehrává hlavnì v doráce. Ta nakonec rozhoduje, e jezdíme domù s prázdnou.
Chotoviny B  Nová Ves u ÈB
2438 - 2533  2 : 6 Køemenová L. 417,
Chobotský 417, Køemenová H. 406, Zeman 412, Makovcová 406, Kuèerová 380.
Nová Ves je lídrem soutìe. Po tøech dvojicích prohráváme 3 : 0 a zdá se
rozhodnuto. Lence s Ájou se podaøí sníit, ale to je ve. Pátá domácí
poráka nás odsouvá na poslední pøíèku v tabulce.
Nové Hrady A  Chotoviny B
2450 - 2357  6 : 2 Køemenová H. 415,
Chobotský 396, Kuèerová 370, Køemenová L. 397, Svaèina 380, Makovcová 399.
Ani v Nových Hradech se nám nepodaøilo bodovat. Bilance tøí únorových
zápasù se rovná nule. Zatím se nám nepodaøilo udìlat rozhodující krok
k záchranì v soutìi. Soupeø tentokrát nepøedvádìl nijak oslnivé výkony,
ale pøi pohledu na nae èísla je jasné, e takhle nemùeme nikoho
pøekvapit. Snad to v bøeznu pùjde lépe.
Poslední domácí utkání jarní èásti:
pátek
7. 3. Chotoviny B  Tatran Lomnice nad Lunicí
17:30
pátek 21. 3. Chotoviny B  Dynamo Èeské Budìjovice
17:30
pátek
4. 4. Chotoviny B  Fezko Strakonice
17:30

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny  Lokomotiva Tábor D 2309 - 2241  7 : 1
Kubeová 426,
Nohejlová 352, Otradovec 400, Køemenová A.344, mejkal 393, Filip 394.
Klidný zápas s prùmìrnì hrajícím soupeøe. Pøestoe ani nai, a na
Anièku, nijak nezáøí, na soupeøe to staèí a body jsou nae.
TJ Silon SÚ B  Chotoviny
2402 - 2324  6 : 2
Filip 416,
Kubeová 390, Nohejlová 389, Otradovec 398, mejkal 337, mejkalová 394.
Silon B je prùbìnì vedoucím týmem tabulky a tak jdeme do boje. První
dva duely ale prohráváme, pøièem druhý o pouhou jednu kuelku. Pak
Petr uhraje bod, ale Láïa s Klárkou vzápìtí opìt prohrávají, a kdy
v závìru Milo urve bod, tak to nestaèí.
Chotoviny  Spartak Sobìslav B 2218- 2241  3 : 5
Filip 397,
Kubeová 391, Nohejlová 362, mejkal 347, Køemenová A. 349, mejkalová 372.
Vyrovnaný zápas, tøi vyhrané a tøi prohrané duely. Bohuel v koneèném
souètu soupeø vítìzí o 23 kuelek a body míøí do Sobìslavi.
Poslední domácí utkání jarní èásti:
støeda
5. 3.
Chotoviny D  Lokomotiva Tábor C
16:00
støeda 26. 3.
Chotoviny D  Sokol Chýnov B
16:00
støeda
9. 4.
Chotoviny D  Silon SÚ B
16:00
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ZIMNÍ SOUSTØEDÌNÍ

Ji tradiènì se v únoru uskuteènilo soustøedìní. Od 5. do 9. února se
v areálu parkhotelu Mozolov, který
má výborné podmínky pro tuto akci,
pøipravovaly týmy muù a dorostu
TJ Sokol Chotoviny na jarní fotbalovou sezónu 2014.
Parkhotel Mozolov je ji odzkoueným místem z minulých let, nabízí výborné sociální zázemí a pestrou stravu nìkolikrát dennì. Letos
navíc vcelku vylo i poèasí. Teploty
se udrovaly v pøijatelných a pøíjemných hodnotách. Vichni fotbalisté
byli vedeni trenérem È. Køíkou spoleènì s vedoucím M. Carvou.
Program byl velmi nároèný. Hlavním cílem bylo nabrat kondici do

jarních tuhých bojù. Den vdy zaèínal ranním kratím výbìhem, poté
následovala snídanì, chvíle volna
a mohla zaèít první tréninková jednotka na nedalekém høiti. Po obìdì dalí trénink veho druhu, veèeøe
a veèerní hodina v tìlocviènì. Poté
navíc regeneraèní jednotka, kde fotbalisté vyuívali bazén a saunu, které jsou souèástí celého komplexu.
Trénovala se vytrvalost, hra s míèem,
rychlost nebo tøeba i posilovací cvièení.
Po skonèení této akce zaznívala
slova chvály, a tak mùeme usoudit,
e i dalí fotbalové soustøedìní na
Mozolovì se opìt povedlo. Tøeba zas
za rok znovu!

Rozlosování 1. jarních mistrovských utkání
Okresní pøebor mui
12. kolo 5. 4. SO Borotín  Chotoviny
16:30
ÈEZ  Krajský pøebor mladího dorostu
17. kolo 16. 3. NE Chotoviny  Junior St. UMT Soukeník 9:30
18. kolo 23. 3. NE Milevsko  Chotoviny UMT Milevsko 13:00
19. kolo 30. 3. NE Èt.Dvory  Chotoviny
10:00
20. kolo 6. 4. NE Chotoviny  Slavia ÈB
event. UMT hlá.
ÈEZ  Krajský pøebor starích i mladích ákù
15. kolo 30. 3. NE Slavia ÈB  Chotoviny
10:00
16. kolo 6. 4. NE Chotoviny  È.Krumlov
hlá.

Pøíprava moc pozitivního nenapovìdìla
Vechny týmy si na pøelomu února
a bøezna zaèínají znovu zvykat na
venkovní prostøedí po zdlouhavé
halové zimní pøestávce. A to doslova, jeliko letoní zima byla velmi
mírná, tak jsou høitì i celkové podmínky k pøesunu ven ideální. Napøíklad mui i dorost u od zaèátku bøezna trénují pouze venku.
A odehrávají se také pøípravné pøátelské zápasy. První zápas odehrál
tým muù. Jednalo se o zápas na
umìlé trávì proti smíenému týmu
Votic, který byl sloen spíe z dorostu. Právì proto se oèekávala pohodová hra a výhra. Bohuel, tým
Chotovin tak trochu potupnì prohrál
4:3. Na vinì byl hlavnì pøístup hráèù k tomuto zápasu.
Slova trenéra Køiky k tomuto utká-

TABULKA OKRESNÍHO PØEBORU
MUÙ PØED JARNÍ ÈÁSTÍ
1. Mladá Voice
36:11 29
2. Bøeznice
38:16 22
3. Veselí nad Lu. B 26:14 19
4. Tuèapy
31:21 19
5. Boejovice
24:17 19
6. METEOR Tábor B 23:18 19
7. Vlastiboø
18:19 14
8. Koice
17:18 12
9. Chotoviny
11:26 12
10. Øepeè/Opaøany B 11:28 10
11. Lom
14:32
8
12. Borotín
9:38
6

ní: Popravdì, byl jsem zklamaný.
Poslední dobou se trochu zhorila
docházka na tréninky a to se projevilo i v tomto utkání. Tým nemìl ádnou chu hrát, pøístup hráèù se mi
takté moc nelíbil.
V dalím zápase mui zmìøili síly
na pøírodním povrchu s domácími
Pojbuky. Zpoèátku se trochu projevila únava nìkterých hráèù po makarním prùvodu z minulého dne
a také travnatý povrch, na kterém
mui hráli letos poprvé. Hosté tìili
z chyb, co se projevilo na výsledku
z poloèasu utkání - stav 3:0 pro Pojbuky. O pøestávce trenér promíchal
sestavu, promìnil posty, a to se ihned
projevilo. Chotoviny sníily na 2:3
a mìly po celý poloèas velký tlak.
koda, e se nepodaøilo dorovnat. ancí jsme na to mìli mnoho!,
hodnotil po zápase vedoucí týmu
Carva.
Zatím poslední pøípravný zápas
sehrál tým dorostu, doplnìný o ètyøi hráèe A týmu, na umìlé trávì
v Táboøe proti muùm Olympu Tábor. Dorost dlouho tento tým kombinaènì i rychlostnì pøehrával, po
poloèase vedl dokonce 2:1! V druhém poloèase ale pøily komplikace
v podobì meních zranìní a muselo
se dohrávat jen v devíti lidech. Utkání nakonec po dvou smolných gólech na konci skonèilo 4:3 pro tým
Olympu.

Úspìsná zima mladí pøípravky
Mladé nadìje chotovinského fotbalu mají za sebou nároènou, ale
úspìnou zimní pøípravu. Mladí
pøípravka odehrála 3 halové turnaje,
které dopadly nad oèekávání!
U v listopadu sehrály Chotoviny
první turnaj. Hrálo se dvoukolovì,
kluci odehráli 6 zápasù. FC MAS
Táborsko U9, FC MAS Táborsko U8
ani FCT Krouek, nikdo nedokázal
zastavit rozjetý vlak Chotovin! Kluci
ve vech zápasech soupeøe porazili
a v turnaji se vlastnì bojovalo pouze
o druhé místo. Chotoviny mìly ve
svém týmu navíc nejlepího støelce
turnaje Petra Maree, o kterého projevilo zájem FC MAS Táborsko.
S Táborskem absolvoval zimní pøípravu a odehrál krajskou zimní ligu.
Vítìzná sestava: Luká Filip, Matìj
Krätzer, Petr Mare, Vojtìch Bìtík,
Krytof Novák, Ondøej Samek,
Ondøej Mráèek a Jakub Krätzer.
Druhý turnaj se konal v polovinì
prosince. Tentokrát Chotoviny, znovu v hale v Sezimovì Ústí, sehrály
zápasy proti FC MAS Táborsko U9,
FC MAS Táborsko U8, Sezimovu Ústí
a SK Votice. Klukùm se nevydaøil
první zápas proti Sezimovu Ústí
a prohráli neastnì 0:1. Ze zbývajících 3 zápasù si Chotoviny odnesly
7 bodù, a tak se z tohoto turnaje

nakonec vezla støíbrná medaile.
Sestava: Petr Mare, Ondøej Mráèek,
Krytof Novák, Jakub Krätzer, Matìj
Krätzer, Ondøej Samek, Richard Hussar, Vojtìch Bìtík, Luká Filip.
Na únor byl naplánován tøetí turnaj. V prvním zápase jsme nastoupili proti Sokolu Sezimovo Ústí, který
nás na pøedelém turnaji dokázal
porazit. Tentokrát jsme po tuhém
boji zvítìzili 1:0 a oplatili jim poráku. Do druhého zápasu kluci vstoupili patnì a rychle prohrávali 0:2.
V hektickém závìru bìhem posledních dvou minut ale zápas otoèili
a vyhráli 3:2. Ve tøetím zápase jsme
mìli proti sobì o hlavu vìtí protihráèe z Plané nad Lunicí. Kluci se
jich ale nezalekli a uhráli s nimi remízu 0:0. Pøed posledním zápasem
s druhým týmem Sokola Sezimovo
Ústí u jsme vìdìli, e kdy vyhrajeme, máme dalí zlato! Pøistoupili
jsme k nìmu zodpovìdnì. V pùli
zápasu u jsme vedli 4:0. Mohli jsme
si dovolit i hru s brankáøem v poli.
Nakonec jsme zvítìzili 7:0 a celý turnaj zaslouenì vyhráli, hodnotí trenérka Lenka Mareová.
Sestava: Dominik Louecký, Petr
Mare, Krytof Novák, Ondøej
Mráèek, Vojtìch Bìtík, Luká Filip,
Jakub Krätzer, Ondøej Samek.

MLADÍ ÁCI DOMA STØÍBRNÍ
Jarní èást sezony u klepe na dveøe. Soutìe zanedlouho zaènou.
Vechny chotovinské týmy se dùkladnì v zimì pøipravovaly, jak fyzicky, tak psychicky. Na zaèátku bøezna Chotoviny poøádaly v hale turnaj
pro mladí áky. Nai kluci nezklamali. Na domácím turnaji vybojovali støíbro! Pøed zaèátkem jara v KP
je to skvìlé.
O tom, e budeme na domácím
turnaji poøádaném OFS a druzí,
paradoxnì rozhodl hned ná úvodní zápas. Bohuel jsme prospali zaèátek a po brzkých dvou gólech Sobìslavi u jsme do konce zápasu staèili jen zkorigovat skóre na 2:4. Ve
zbylých tøech zápasech jsme ale po-

tvrdili roli favorita a vyhráli nad Bechyní 6:0, Jistebnicí 3:0 a Vìtrovy
5:2. S velkým náskokem na tøetího
u jsme ale nemohli být lepí jak
druzí, protoe i Sobìslav zbývající
zápasy vyhrála, øíká trenér Milo
Filip.
Tabulka:
1. Sobìslav
15: 5 12
2. Chotoviny
16: 6 9
3. Vìtrovy
3:10 4
4. Bechynì
3:10 3
5. Jistebnice
1: 8
1
Støelci: Martin Makovec 8, Matìj
Kubík 3, Marek erpán 3, Tomá
Cetlovský a Michael Filip po jedné
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

