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ZDARMA

Chotovinský podzimní trh
Bìhem proslunìného víkendu 15. a 16. øíjna se uskuteènil
Chotovinský podzimní trh. Chotovintí zahrádkáøi ve spolupráci s obcí opìt pøipravili atraktivní akci, která pøilákala do Chotovin øadu návtìvníkù.
Malí i velcí zahrádkáøi si
mohli vybrat z irokého sortimentu ovocných keøù a stromkù, pokojových kvìtin nebo trvalek, v nabídce nechybìly duièkové vazby, podzimní dekorace, ovoce èi zelenina k usklad-

nìní, med i lahodná medovina
a øada dalích produktù a výpìstkù zahradníkù z irokého
okolí i místních zahrádkáøù. Dìti
se jistì vyøádily na skákacím
hradu a mnoho dospìlých si vybralo dárek vyrobený v chránìné dílnì ÈCE Rolnièka Sobìslav.
Neodmyslitelnou souèástí
trhu je vdy výstava. Tu letoní
opìt pøipravili èlenové ÈZS ZO
Chotoviny. Pro výstavu byly zapùjèeny pouze chryzantémy
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vem návtìvníkùm, kteøí se
pøili na trh podívat.
S ikovnými zahrádkáøkami
se mùete setkat ve ètvrtek
8. prosince na Vánoèní dílnì,
kde vám a vaim dìtem pomohou vyrobit vánoèní dekorace. Tradièní jarní prodejní
výstava probìhne od pátku do
nedìle 12. a 14. kvìtna 2017,
vichni jste srdeènì zváni!
Martina Sochùrková
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a vøesy, ostatní kvìtiny, výpìstky a dekorace pocházely z místních zahrad a zahrádek. Chotovintí zahrádkáøi se tak mohli
s radostí pochlubit, co v letoním roce vypìstovali a sklidili.
ÈZS ZO Chotoviny dìkuje
vem za podporu a pomoc
s pøípravou a organizací Chotovinského podzimního trhu  vedení obce, hasièùm z Èerveného Záhoøí, rodinným pøísluníkùm a pøátelùm, ale zejména

Foto Z. Pìkná
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Proè se recyklují
nefunkèní
úsporné záøivky?
Vìtina z nás u dnes ví, e vyslouilé lineární èi úsporné záøivky je
potøeba odevzdat k recyklaci. Ne
vichni ale víme, proè a jaký je jejich
dalí osud.
Recyklace nefunkèních záøivek je
dùleitá ze dvou dùvodù. Tím prvním je ochrana ivotního prostøedí
pøed nebezpeènou rtutí, která je
v tìchto výrobcích v malém mnoství obsaena. V jedné úsporné záøivce jde o 3-5 mg rtuti. Pøi mnohonásobnì vyích koncentracích mùe tato jedovatá látka pokodit nejen
ivotní prostøedí, ale i nae zdraví.
Druhým dùvodem je opìtovné
materiálové vyuití, je u záøivek
v souèasnosti dosahuje 95-100 %.
Vyuitím recyklovaných materiálù pøi
dalí výrobì se etøí pøírodní zdroje
surovin.
Zpìtným odbìrem a ekologickou
recyklací osvìtlovacích zaøízení se od
roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto
sluby zajiuje i pro nai obec. Obyvatelé naí obce mohou nefunkèní
záøivky zdarma odevzdávat ve sbìrném dvoøe nebo v elektro obchodì
pøi nákupu nových.

Ze sbìrných míst EKOLAMP sváí
záøivky do specializovaných recyklaèních firem, kde jsou z nich pro opìtovné pouití získávány pøedevím
kovy, plasty, sklo a rtu. Hliník, mosaz a dalí kovy se mohou znovu
pouít v kovovýrobì, napøíklad pro
souèástky jízdních kol. Z recyklovaných plastù jsou vyrábìny zatravòovací dladice èi plotové dílce. Vyèitìná rtu je znovu vyuívána v prùmyslové výrobì. Sklo ze záøivek se
pouívá jako technický materiál nebo
i pro výrobu nových záøivek.
Prostøednictvím EKOLAMPu se v
roce 2015 recyklovalo témìø 5 milionù záøivek a výbojek. To pøedstavuje
25 kg rtuti, která se díky zpìtnému
odbìru nedostala do pøírody. Bohuel stále mnoho èeských domácností nerecykluje a úsporné záøivky hází
do komunálního odpadu. Právì vy
mùete pomoci tuto situaci zmìnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkèními záøivkami doètete na
www.ekolamp.cz.
H. Heømánková, ObÚ Chotoviny
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Zároveò opìt zvaujeme variantu pøipojení naich vodovodù na Jihoèeskou vodárenskou soustavu (v horizontu
❖ Krajský úøad Jihoèeského kraje schválil ádost o navý- pìti a více let). Z toho dùvodu probìhlo dne 19. 10. 2016
ení kapacity kolní druiny z 95 na 105 ákù od 1. 10. 2016. setkání zastupitelù obce s øeditelem Jihoèeského vodá❖ V øíjnu byla opravena komunikace v ulici Úzká v Choto- renského svazu p. Antonínem Princem, který nám poskytl podrobné informace o této monosti. Zdá se rozumvinách.
né, abychom tuto variantu dále rozpracovali.
❖ V nedìli 30. 10. 2016 dolo k porue vodovodu. Lokalizovat únik vody se podaøilo ve veèerních hodinách u podjezdu eleznice v Èerveném Záhoøí. Nároènou opravu dokonèili pracovníci T-Servisu v pondìlí 31. 10. v 17.00 hodin.
Dìkujeme.

STØÍPKY Z OBCE

❖ V Øevnovì bude provedena oprava komunikace ve
støedu obce v polovinì mìsíce listopadu.

❖ U høbitova byl zkuebnì umístìn automat na svíèky.
❖ Pitná voda:

Jak jsme Vás ji døíve informovali, nechala obec letos
zhotovit tøi hydrologické vrty k ovìøení monosti získání ❖ V Jeníèkovì Lhotì probíhá oprava veøejného osvìtlení.
dalích zdrojù pitné vody. Výsledky jsou pozitivní a v sou- Budou vymìnìny ètyøi svìtelné body.
èasné dobì pøipravujeme projekty a vyøizujeme stavební ❖ Do výbìrového øízení na nákup dopravního automobilu
povolení pro pøipojení dvou nových zdrojù pitné vody  pro nai zásahovou jednotku nebyla podána ádná najeden pro vodovod Moraveè - Rzavá a jeden pro vodovod bídka. Výbìrové øízení bude zrueno a vyhláeno nové.
Mgr. Zdenìk Turek
Chotoviny - Èervené Záhoøí.

NAE PRVNÍ SOUTÌ

V sobotu dne 8. øíjna se nai mladí hasièi
zúèastnili soutìe HRY PLAMEN, která se
konala v Malicích. Závodu jsme se zúèastnili se ètyømi drustvy ve sloení:
MLADÍ A: Petr Krätzer, Lucie
Pecková, Tadeá Hruka, JanaTina Koøenná, Filip Kratochvíl;
MLADÍ B: Lili Straková, tìpán
Pecka, Hedvika Praáková,
Pavel Maek, Frantiek Neèas;
STARÍ A: Adéla Mísaøová,
Matìj Kubálek, Adam Nováèek,
Jan Maek, tìpán Vácha;
STARÍ B: Jana Bartoòová,
Daniel Klika, Michal Pavlíèek,
Lucie Pechová - SDH Horní Støíte,
Barbora Brychtová - SDH Bìleè.
Soutì byla rozdìlena do
dvou disciplín: 1. závod poárnické vestrannosti, 2. tafeta

poárních dvojic. Obì dvì disciplíny jsme si uívali, ani bychom mysleli na umístìní, jeliko jsme
na soutì trénovali pouhý mìsíc. O to víc jsme byli
pøekvapeni z umístìní naich mladých hasièù. Mladí A se umístili
na 8. místì z 45 drustev, Mladí B se umístili na 29. místì
z 45 drustev. Starí A se umístili na 10. místì z 32 drustev,
Starí B se umístili na 27. místì
z 32 drustev. Výsledky nás velmi potìily a zároveò motivovaly do dalích tréninkù a soutìí.
Závìrem bychom chtìli podìkovat starím hasièùm SDH
Èerveného Záhoøí za pomoc pøi
trénincích, rodièùm za jejich
podporu, ale hlavnì dìtem za
jejich nadení a úasnou spolupráci. SDH Èervené Záhoøí

V pátek 21. 10. 2016 jsme zahájili divadelní
sezónu hrou z pera Járy Cimrmana

DLOUHÝ, IROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ ,
kterou nám pøijel zahrát divadelní spolek
DRAIÈTÍ KOMEDIANTI.
Princ Jasoò mìl nelehký úkol, a to vrátit princeznì Zlatovlásce zas její
zlatý vlas, malièkou noku a útlý pas, okrouhlý bok a òadra dmoucí.
Diváci mohli shlédnout zázrak divadelní techniky, kdy se pøímo na jeviti
mu Zlatovláska pøemìnil v princeznu Zlatovlásku.
Pøedstavení bylo velmi vydaøené, co publikum o 90 návtìvnících ocenilo bouølivým potleskem.
Zuzana Sumerauerová
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NOVÉ KNIHY
Robert Sabbag  PINAVÝ NÁKLAD.
Pøíbìh o tom, jak se snílek z provinèního mìsta Allen Long stal svìtoznámým hrdinou. Psala se 70. léta
a jeden mu si øekl, e naloit v Kolumbii letadlo marihuanou a dopravit je i s nákladem zpátky by nemusel být zase tak patný nápad. Jene
to, co kdysi vypadalo jako trochu divoèejí nápad, bláznivý podnik
s hrstkou kamarádù, pomalu a jistì
získávalo obrysy organizovaného
zloèinu.
Laura Joh Rowland  PALÁC DRAÈÍHO
KRÁLE. V napínavém pøíbìhu z Eda
(Tokia) 17. století ógunùv vyetøovatel Sano Ièiró pátrá po tajemném
únosci ètyø dam. ógunova matka,
ena vrchního komoøího, Sanova
cho Reiko a její tìhotná pøítelkynì
se vydaly z popudu svéhlavé staré
dámy na pou k hoøe Fudi, cestou
vak byly uneseny. Zatímco Sano
a jeho spolupracovník Hirata musí
spojit své síly s nenávidìným komoøím a pøipravit záchrannou výpravu, Reiko se snaí vlastními silami eny osvobodit z podruèí únosce, jen si øíká Draèí král. Po pøekonání nástrah a nebezpeèí ve dobøe
dopadne, na Sanovo manelství i na
jeho pøátelství s Hiratou vak padne
stín. Osmý pøípad Sana Ièiró opìt
dýchá napìtím i exotikou. Drama
plné vánì a zrady zde vyústí v zoufalou pomstu, v ní bok po boku stojí
láska a smrt.
Vratislav Ebr  PODOBY VÁNOC.
Vánoce od Mikuláe pøes tìdrý den
a po Silvestra zùstávají v naí pamìti zvlá a nejvíc v listopadu a prosinci. Lze vak na nì vzpomínat, èíst
a povídat v prùbìhu celého roku.
Proto vznikl tento almanach vìnovaný tomuto krásnému, zvlátnímu
a pohodovému období.
Milena Durková  KRVAVÁ PANÍ.
Historické povídky èeské autorky líèí
tìký ivot ve støedovìku, vìènou
honbu za mamonem a slávou. Durková popisuje patriarchální spoleènost, kde samotná ena nemìla anci prosadit svá pøání a ke své ochranì nutnì potøebovala mue.
Isabel Allende  KRÁLOVSTVÍ ZLATÉHO DRAKA. Román pro mladé
i starí ètenáøe vypráví o patnáctiletém americkém chlapci, který se vydává se svou babièkou Kate, novináøkou a cestovatelkou, do Amazonského pralesa. Ve spoleènosti indiánského amana pozná Alexander
svìt plný pøekvapení a zaije øadu
dobrodruství.
Karolina Adamová  VELKÉ DÌJINY
ZEMÍ KORUNY ÈESKÉ. Nejnovìjí
svazek tematické øady Velkých dìjin
zemí Koruny èeské se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nich autoøi
text rozdìlili, reprezentují dvì velká
dìjinná období. První popisuje vý-

voj èeského státu od nejstarích dob do revoluèních pøemìn v roce 1848 a pøedstavuje hlavní státoprávní instituce raného èeského státu, doby stavovské, ale té z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá èást se soustøedí na moderní stát
od roku 1848 do zániku Èeskoslovenska v roce 1992.
Zdenìk Rampas  DVANÁCT NESMRTELNÝCH. Tøi horory, ètyøi fantasy a pìt science fiction - výbìr toho
nejlepího, co Akademie SF, F a H
ocenila za svou dvacetiletou historii. Uvedená díla zdaøile dokládají íøi
zábìru èeské a slovenské fantastiky
posledních dvou dekád. Od rozpustilosti a neuctivého zacházení s klasiky, pøes jejich pouèené následování a po hledání a tvorbu vlastního
svìta. Jedná se o texty, které vám
utkví v pamìti na dlouhou dobu,
moná i navdy. Najdete zde povídky napøíklad od J. Èervenáka, V. Kadleèkové, J. Reèkové, J. Mosteckého a dalích.
Jiøí Pavlovský  LEGENDY ÈESKÉ
FANTASY. Exkluzivnì pro tuto pøíleitost napsalo pìt pøedních autorù
samostatný text ze svého nejznámìjího a nejoblíbenìjího cyklu. Nejedná se o ádné krátké povídky, ale
o plnohodnotné novely a romány,
take si na své pøijdou i milovníci
poøádných pøíbìhù.
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Petra Soukupová  POD
SNÌHEM. Zdánlivì bìná situace: Tøi sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyráejí
k rodièùm na oslavu otcových narozenin. Blanka se dvìma dcerami,
miminem a psem, Olina se synem a
ipadem, Kristýna s kocovinou. V plném autì se vak spolu s nimi ocitají i jejich ivotní pøíbìhy, vzpomínky
na dìtství, nenaplnìné sny a frustrace, a atmosféra tak u po nìkolika
kilometrech jízdy houstne. A to jetì ádná ze sester netuí, e dalí
nepøíjemnosti je èekají v domì rodièù. Autorèin typický zpùsob vyprávìní s pøirozenou lehkostí podtrhuje autenticitu pøíbìhu a vtahuje do
nìj ètenáøe natolik, e se sám stávám jedním z pasaérù auta jedoucího zimní krajinou.
Alena Morntajnová  HOTÝLEK. Nìkteré vìci jako by existovaly mimo
èas. Zùstávají stejné navzdory dìjinám, válkám, totalitním reimùm
i poèasí. Takový je i hotel - vlastnì
spí hodinový hotýlek - pana Leopolda, zaloený v dobách první republiky a nabízející párùm potìení
a rozko za protektorátu, a dokonce
i poté, co ho znárodnili komunisté.
Oè více pøímoèaré lásky ale nabízely
hotelové pokoje, o to osudovìjí
a dramatiètìjí vztahy se odehrávaly
v rodinì majitele a posléze správce.

Z. Sumerauerová

LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD aneb
SVATOJÁNCI SE ROZLOUÈILI
S BABÍM LÉTEM

KULTURNÍ AKCE
OD LISTOPADU 2016
DO KVÌTNA 2017

listopad
8. 11.
Beseda v knihovnì
s p. Èástkou
 védsko II. 
25. a 26. 11.
Tradièní vánoèní
výstava v KD

prosinec
3. 12.

Mikuláská nadílka

17. 12.

Divadlo v KD

 Kapota Tábor 
I kat má rád
23. 12.

Tradièní zpívání
u obecního stromeèku

leden

13. 1.

Divadlo v KD
 VOIVOT 
Krysí dùm
21. 1.

Hasièský ples
24. 1.
Beseda v knihovnì
s p. Èástkou
 védsko III. 

únor

11. 2.

Dìtský karneval
18. 2.

Ples obce
ve stylu 60. let

- Big Papa 24. 2.
Divadlo v KD
 Fikar Nadìjkov 
Rozmanitý duch

bøezen
11. 3.
kolní slavnost
24. 3.
Divadlo v KD
 Oujezïáèek 

Ecce Homo Homolka

Poslední záøijový pátek 30. 9. 2016 rozsvítily temný podveèer záøící lampiónky dìtí, procházející Chotovinami. Seli
jsme se v 19.00 hodin u knihovny, kde probìhlo vyhodnocení tøinácti nejhezèích ruènì vyrobených lampiónù. Jako odmìnu si dìti odnesly kniní dárek a sladkosti. Poté jsme se
vydali veèerními ulicemi smìrem k hasièskému høiti v Èerveném Záhoøí, kde na dìti èekal táborák k opékání buøtíkù,
teplý èaj, sladké dobrùtky a pro rodièe horký svaøák nebo
grog. Poèasí nám pøálo, selo se kolem 150 rodièù s dìtmi.
Tímto dìkuji SDH Èervené Záhoøí, spolku pøátel Z a M
Chotoviny, paní Vrchotové a Balkové za napeèení výborného
sladkého obèerstvení.
Zuzana Sumerauerová

duben

1. 4.
Guláování

kvìten

12.  14. 5.

Tradièní kvìtinová
prodejní výstava
17. 5.
Svátek matek
27. 5.
Den dìtí
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TÌKÝ ÚDÌL IVNOSTNÍKA
Pøi ètení novin, sledování televize a poslechu rozhlasu,
zkrátka ze vech moných sdìlovacích médií se dennì dovídáme o problémech a potíích
odválivcù, kteøí se rozhodli
podnikat a pak ovlivnìn tìmito
zprávami nutnì docházím k závìru, e jim není co závidìt. Tedy
pokud se rozhodnou podnikat
podle vech regulí a nepatøí
mezi dobrodruhy, ne-li vyloené zlodìje, kteøí  zákon, nezákon  jdou za zlatým prasátkem
rychlého zbohatnutí a snadného nabytí velkého majetku tøeba i pøes mrtvoly.
Ono opravdu není snadné
vyznat se ve vech pøedpisech,
naøízeních, a hlavnì v jejich dodatcích, nelehký je boj s pøebujelou administrativou nadøízených orgánù a z toho plynoucími ne právì vdy moudrými pokyny, ale i zákony. Sluným a poctivým podnikatelùm drím palce a snad je trochu potìí, kdy
øeknu, e ti, kteøí je v brani pøedeli, to také nemìli lehké. Dokladem toho mùe být i pøípad
dvou podnikatelù z Bechynì,
starý sto tøicet let.
Jinak poklidné lázeòské
mìsteèko Bechynì bylo tehdy
silnì vzrueno zcela mimoøádnou událostí: Ctihodný a známý obchodník Ladislav Paek
byl zatèen a vzat do vazby! Lidé
se dohadovali, co se asi mohlo
stát, kdy váný bechyòský obchodník byl neèekanì zatèen.
Jejich dohady byly rùzné. Samozøejmì se vyskytly hlasy, které
tvrdily, e taková vìc se dala
èekat u dávno, ale tìch nebylo
mnoho a vìtina veøejného mínìní stála na stranì oblíbeného
obchodníka. Do této situace

jako blesk zasáhla zpráva, e souèasnì byl zadren jeho bratr
Martin Paek z Jindøichova
Hradce a oba byli obvinìni ze
zloèinu podvodu zavinìného
úpadkem.
V Bechyni si Ladislav Paek
otevøel obchod se støiním zboím ji v roce 1865 a po celou tu
dobu mìl u zákazníkù i dodavatelù tu nejlepí povìst sluného a seriozního obchodníka. Ladislav Paek navíc obchodoval
s obilím. Stejný obchod mìl
i jeho bratr Martin, jene v Jindøichovì Hradci, a byl tu rovnì
váeným a hlavnì velice movitým obèanem, jeho jmìní se
prý páèilo na padesát tisíc zlatých a to u byl nìjaký majetek!
K podnikatelským zvyklostem obou bratrù patøilo, e si
v pøípadì nutné potøeby vzájemnì vypomáhali, a tak na veøejnost nikdy nepronikl sebemení obchodní neúspìch nìkterého z nich. Tak to lo dlouhých dvacet let. Vdy, kdy bylo
tøeba, bratr vypomohl bratrovi,
nikdo se nic nedovìdìl a byl
klid.
V prùbìhu roku 1882 se v Bechyni zaèalo ukat, e podnikání pana Ladislava pravdìpodobnì není tak jednoznaènì
úspìné a e to s jeho obchodem jde ponìkud z kopce. Sice
navenek nebylo nic poznat, ale
jak se pozdìji ukázalo, bylo tomu
tak pouze díky znaèným sumám, které Martin svému bratrovi pùjèoval k zachování finanèní rovnováhy. ukanda ale
po èase ustala a nìkolik zasvìcencù se domnívalo, e pan Ladislav Paek nemilou situaci
úspìnì zvládl a vnitøní krize je
zaehnána. Ale bylo to jen zdání.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
70 let Vìra Dvoøáková, Chotoviny
Helena Krejèová, Èervené Záhoøí
Jubilantkám pøejeme do dalích let pevné zdraví
a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Martin Ladislavovi èím dál
èastìji poukazoval významné
finanèní èástky, zaruèoval se za
jeho smìnky i kdy nutnì musel
vìdìt, jak jeho bratr na tom ve
skuteènosti je. Pak pøilo první
varování. Kontrolní orgány vyslovily závané pochyby o úspìnosti Ladislavova podnikání, ale
ten dokázal pøesvìdèit ètyøicet
agentù svých obchodních dodavatelù, aby svìdecky potvrdili, e je spolehlivým partnerem
a úspìným podnikatelem.
O rok pozdìji, to se ji psal
rok 1883, pan Ladislav pøestal
platit svým dodavatelùm. Pøitom
v období od ledna do dubna mìl
nejvíc objednávek na støiní
zboí za celou dobu svého podnikání, ale své zákazníky nemohl uspokojit pro samé dluhy.
Znovu se obrátil na Martina
a ten opìt nezklamal. Do Bechynì obratem zaslal zboí v celkové hodnotì 1754 zlatých. Ladislavovi se tím zlepila situace,
ale naprostý krach v jeho obchodování u nebylo mono
zastavit. Navíc se rychle blíila
splatnost smìnek, které podepsal, a byly na nezanedbatelné
èástky.
Co jiného mohl Ladislav èekat, ne e bude na jeho obchod
vypsán konkurz. Martin byl mezi
prvními, kdo se ho zúèastnil,

témìø hazardním zpùsobem
obhájil první místo a obchod
svého bratra koupil. Ostatní zájemci nemìli anci.
Celková suma zabaveného
zboí z podniku pana Ladislava
èinila 3581 zlatý, co ale ani zdaleka nepokrylo èástku, kterou
Martin vynaloil, aby svého bratra zachránil. Na kontì jetì zùstalo dluhù za 22 tisíc zlatých
a proto celá vìc byla pøedána
soudu.
Ladislav se hájil seè mohl.
Poukázal na nákupy, které se
pak projevily jako málo výnosné, uvedl èetné prodejní problémy i situaci v rodinì, která následkem manelèiny nemoci
vyadovala zvýené finanèní
náklady. To ve soud zváil, ale
Ladislava nezbavil odpovìdnosti za úpadek jeho obchodu.
Uloil mu trest odnìtí svobody
v délce 16 mìsícù, vyrovnání se
s pokozenými a zaplacení
soudních poplatkù. Málo byla
platná pøímluva bechyòského
probota, který poukázal na
jeho bezúhonnost, dobrou povìst i na doklady, které svìdèily
jak Ladislav významnì pøispíval
na chudé spoluobèany. I Martin byl potrestán a to 13 mìsíèním vìzením - pro spoluvinu na
bratrovì úpadku.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Evelína Pípalová
Chotoviny

Justýna Francová
Jeníèkova Lhota
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Florbalisté na
úvod prohráli

Florbalisté vstoupili do
nového roèníku dvìma prohrami. V prvním zápase
proti NordBlanc, který mìl
být nejslabím soupeøem skupiny, jsme
zjistili, e tomu tak není a díky naim
chybám v polovinì první pùle soupeø
vedl 2:0. Pak jsme se do zápasu vrátili
díky gólu, který vstøelil Havlík. Po pøestávce jsme nic nezlepili a soupeø pohodlnì navýil vedení na 4:1. Pìt minut
pøed koncem sníil na 4:2 Luká Carva,
ale soupeø brzy odpovìdìl gólem na
5:2. V poslední minutì Kotrlík vykøesal
nadìji na dramatický závìr sníením na
5:3, ale více ze hry mìl soupeø a my
jsme se k ohroení branky nedostali.
Ve konèilo gólem do naí sítì 3 vteøiny pøed závìreènou sirénou na koneèných 6:3 pro NordBlanc. V druhém zápase proti Rychlé rotì jsme po 25 vteøinách prohrávali. Kdy za minutu soupeø pøidal dalí gól, vypadalo to s námi
bledì. Rychle jsme se zatáhli na nai
pùlku a èekali, zda se nìco nepodaøí vymyslet. První gól dal Havlík støelou
z pùlky, tu skryl za bránící hráèe tak, e
soupeøùv gólman nezareagoval. Ale to
bylo z naí strany ve, soupeø nám dával góly po nábìhu z druhé vlny. Poloèas skonèil 1:4. I druhá pùle byla stejná
jako konec první. Nestíhali jsme pokrývat druhou vlnu útoku, která dávala góly.
Za stavu 1:6 dal Havlík liácký gól
z brankové èáry a pak i my jsme díky útoku z druhé vlny (Praákem ml.) sníili na
3:6. Pak soupeø zopakoval kombinace
a rázem to bylo 3:9. Poslední gól vstøelil Stiebler na koneèných 4:9. Tento výsledek nás odsunul na dno tabulky.
Pøítí zápasy se hrají v sobotu 12.11.
od 12.00 hodin nás èeká Pacov
a od 13.00 hodin Delfíni.
P. Havlík

Tabulka

TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ

VÝSTAVA

Skupina upkyDupky

zve milovníky adventního èasu

DO KULTURNÍHO DOMU V CHOTOVINÁCH

25. listopadu 2016 od 14.00 do17.00 hod.
a 26. listopadu 2016 od 10.00 do17.00 hod.

Budete moci obdivovat techniky pletení z papíru, vánoèní svícny a toly,
adventní vìnce, výrobky z pediku, háèkování a spoustu dalích
zajímavých ruèních prací. Mùete si nakoupit vánoèní svíèky k adventním
výzdobám i ruènì malované svíèky a spousty dalích výrobkù,
kterými udìláte radost nejen sobì, ale i svým blízkým.
Zároveò vyzývám Ty, kteøí doma kreativnì tvoøí a chtìli by se podílet
s námi na vánoèní výstavì, aby se ozvali na tel. è. 731461313.

1. NordBlanc
2. Rychlá rota Tábor
3. Delfíni Tábor
4. Pacovtí Blbouni
5. Draci Chotoviny

skóre body
10 : 5
6
12 : 8
4
8:6
3
6:9
2
7 : 15
0

Cvièení
en
Zahájení rehabilitaèního
cvièení en pod vedením
Jiøky Kubecové se posouvá na leden 2017. Permanentky z roku 2016
zùstávají v platnosti
do 31. 3. 2017
I. N.
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Kuelkáøské soutìe vech úrovní na plné pecky
A nehrajeme to vùbec patnì . . .

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2016 / 2017

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Chotoviny  KK Loko Tábor
1386 - 1315  3 : 1
Martina Køemenová 459, Lenka Køemenová 456, Pavel Makovec 471.
Do druhého domácího zápasu jsme li s odhodláním potvrdit výhodu
domácí kuelny. Martinì se hned v úvodu podaøilo získat 2 pomocné
body, pak si je vak vzala zpìt soupeøka, ale poèet shozených kuelek
rozhodl v ná prospìch. Vedeme 1 : 0. Lenka nehraje patnì, ale soupeøka je lepí - je vyrovnáno na 1 : 1. Ale vzápìtí vedeme o 15 kuelek
díky nádhernému výkonu Lenky na poslední dráze. Pavel od zaèátku
neponechává nic náhodì a svým soustøedìným a vyrovnaným výkonem
získává 4 pomocné body, závìreèný bod pro drustvo a souèasnì si
pøipisujeme bod za celkové vítìzství v poètu poraených kuelek.
Sokol Kdynì  Chotoviny
1459 - 1500  1 : 3
David Bartoò 529, Martina Køemenová 517, Pavel Makovec 454.
Do Kdynì jsme vyrazili s cílem nedat soupeøi nic zadarmo a pokud mono si pìknì zahrát. A povedlo se. David na prvních dvou drahách nedal
své soupeøce anci. Na druhých dvou drahách se u tak nedaøilo, ale i tak
si pøipisujeme první bod. Souèasnì s Davidem hrála Martina a ani ta
nedala své soupeøce anci a poráí ji vysokým rozdílem 81 kuelek. Zdá
se, e výhra bude pøekvapivì hladce nae. Do teï spolehlivému koncovému hráèi Pavlovi se ale nedaøí a zápas se trochu dramatizuje. Pavel se
natìstí ale nevzdává, udrí èíslo, a zaslouené vítìzství je nae.
Chotoviny  TJ Silon Sez. Ústí 1418 - 1430  1 : 3
Lenka Køemenová 469, David Bartoò 471, Martina Køemenová 478.
Èekal nás tìký zápas. Siloòákùm se v této sezónì daøí, co potvrdili
i tentokráte. Lenka i David bojují co mùou, ovem na výkony soupeøek to
nestaèí a prohráváme 2 : 0. Martina hraje velmi zodpovìdnì a daøí se jí
rozdíl stahovat témìø k nule. Ovem soupeøi takticky 20 hodù pøed koncem støídají a svùj náskok si nenechali vzít.
Domácí utkání podzimní èásti:
nedìle 20. 11. 10:00 Chotoviny  TJ Jiskra Hazlov

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  KK Loko Tábor B
2580 - 2477  6 : 2
Hein 472,
David Bartoò 433, Foøter 432, Hrstka 454, Vacko 349, Bartoò 440.
V tomto utkání jsme museli povolat ke høe dorostence, protoe Lubo
onemocnìl a Petr mìl hláenou dovolenou. David se zhostil výzvy zahrát
si za áèko na výbornou. Svou hrou nastartoval vítìzné taení nad kamarády z Tábora. Se soupeøem sice prohrál, ale natìstí pouze o 11 kuelek.Také ostatní hráèi pøedvedli velmi kvalitní výkony, hlavnì Zbynìk.
I kdy Mírovi se tento zápas nepodaøil, tak to nemìní nic na vítìzném
derby s Táborem.
TJ Centr. Daèice D  Chotoviny 3178 - 3190  2 : 6
Bartoò 557,
Køemen 537, Foøter 548, Vacko 484, Hein 536, Hrstka 528.
Do Daèic jezdíme docela rádi, i kdy naposledy jsme výraznì prohráli. To
jsme chtìli zmìnit a formu jsme na to mìli. Z první dvojice Petr + Honza F.
vítìzí nad soupeøem Honza. Z druhé dvojice, Míra a Zbynìk, vítìzí Zbynìk. Stav zápasu 2 : 2 a prohráváme o jednu kuelku. Závìreèná dvojice,
Honza B. a Libor, pøedvedla pìkné hry a tento zápas, který byl dramatický a do posledních hodù, dotáhla do vítìzného konce a velmi cenné
body z venkovní kuelny vezeme domù.
TJ Centr. Daèice B  Chotoviny 3183 - 3212  3 : 5
Køemen 558,
Foøter 543, Hein 545, Bervida 503, Bartoò 521, Hrstka 542.
Týden s týdnem se seel a my opìt jedeme do Daèic. Tento zápas pøedehráváme místo 3. prosince. Ani se nedá øíct, e to byla taktika jet dvakrát
po sobì na stejnou kuelnu, z které jsme pøed týdnem pøivezli body.
Sestava témìø stejná jako pøed týdnem, jen uzdravený Lubo nahradil
Míru, a mohlo se zaèít. Zahajuje Petr a Honza F., vítìzí Petr. Honza
prohrává se soupeøem, který v tomto utkání shodil nejvíce kuelek.
V druhé dvojici, Zbynìk a Lubo, vítìzí Zbynìk, skóre je 2 : 2 a 24 kuelek pro nás. Závìreèní dotahováci Honza B. a Libor  Honzovi se
opravdu nedaøí, ale Libor si hraje svojí hru. Opìt drama do posledních
hodù. Nakonec vak i podruhé za sebou vítìzíme v Daèicích a body se
znovu vezou do Chotovin.
Domácí utkání podzimní èásti:
pátek 4. 11. 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichùv Hradec
pátek 18. 11. 17:30 Chotoviny A  TJ Jiskra Nová Bystøice

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  TJ Silon Sez. Ústí A 2533 - 2368  6 : 2 Køemenová L. 436,
Chobotský 415, Makovcová 427, Svaèina 411, Kuèerová 426, Filip 418.
Silonka po dlouhé dobì opìt hraje KPI. V okresním derby jsme soupeøe
jednoznaènì pøehráli. Nae výkony byly suprové, vypadalo to na kanára,
ale soupeø z minima vytìil maximum a odváí si alespoò dva pomocné
body. Ale budi. Ty hlavní dva body zùstávají doma.
TJ Kunak A  Chotoviny B
2400 - 2221  7 : 1
Filip 388,
Chobotský 331, Kuèerová 350, Køemenová 436,
Svatoová 331, Makovcová 385.
Kunak je pro nás zakletý, hlavnì pro nìkteré z nás. Tam se nám nedaøí,
ale Lenka nejlepím výkonem celého utkání jasnì ukázala, e by to mìlo
jít. Ale pøesto to nejde. Potøetí venku prohráváme 7 : 1. Chtìlo by to zlepit.
Snad pøítì v Krumlovì.
Chotoviny B  TJ Lomnice n./Lu. 2464 - 2420  7 : 1 Køemenová L. 434,
Chobotský 417, Makovec 414, Svatoová 419, Kuèerová 366, Filip 414.
Lomnice letos jetì nevyhrála, ale nae ostraitost je na místì pøed
kadým soupeøem. Honza zaèíná rozpaèitì, ale trhákem na dvojce nakonec bere bod. Na druhém místì o vítìzství ve høe bojuje Pája. V závìru
vyrovnaného utkání udrí nervy na uzdì a vyhraje o dvì. Lenka opìt
nezklame, zahraje si i Iva, a rázem je to 4 : 0. Gábina v Chotovinách
neprohrála u ani nepamatujeme. Tentokrát se vak nemohla chytit.
Formu si asi pøivezla z Kunaku a to na bod nestaèí. Nìco prohraje, ale
Milo v závìru u drama nepøipustí. Zodpovìdným výkonem potvrzuje
nae celkové vítìzství.
Domácí utkání podzimní èásti:
sobota 19. 11. 10:00 Chotoviny B  TJ Jiskra Nová Bystøice B
pátek
2. 12. 17:30 Chotoviny B  TJ Nová Ves u È.B.

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Silon Sez. Ústí D  Chotoviny D 2274 - 2282  3 : 5 Pavel Makovec 399
Liková 347, Kubeová 397, Nohejlová 361,
mejkal 372, David Bartoò 406.
Déèko posílené o dva dorostence vyjelo tentokrát na Hilton. Byl to boj
témìø o kadou kuelku, nakonec ve nai dorostenci výbornì zvládli
a vítìzíme o 8 kuelek.
Chotoviny D  TJ Sp. Sobìslav B 2316 - 2086  7 : 1
Otradovec 423,
Nohejlová 395, Dìd 401, mejkal 394, Pekaøová 345, Kubeová 358.
Jasný zápas pro nás, jediný bod nechává soupeøi Martina Pekaøová
(mejkalová), která po delí pauze opìt posílila nae øady.
KK Loko Tábor E  Chotoviny D 2490 - 2350  7 : 1
Otradovec 422,
Kubeová 405, Dìd 368, Pekaøová 355, mejkal 395, Nohejlová 405.
Na silné soupeøky, kterými dìvèata z Loko E jsou, nai nestaèili. Záchranný bod získala Slávka Nohejlová, jinak bychom jeli domù s kanárem!
Domácí utkání podzimní èásti:
støeda 2. 11. 16:00 Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor C
støeda 30. 11. 16:00 Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor D

M. Vacko
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Cíl splnìn: Áèko pøezimuje na èele tabulky!
I kdy jetì není vem zápasùm konec, podzimní èást sezony chotovinského muského
týmu se zapíe mezi ty hodnì
úspìné. Nejsledovanìjí tým
kraluje v okresním pøeboru a nahání hrùzu ostatním konkurentùm v boji o titul. První místo
v tabulce celkovì, ale také první místo v domácích i venkovních zápasech. Tabulkovì kraluje i útok s obranou v poètu
vstøelených i nejménì obdrených gólù. Z Chotovin jde
strach a vechno to dokazuje.
Napøíklad i to, e se týmy dokonce bojí s rozjetým válcem
støetnout.
Sobìslav B  Chotoviny
0:3 (kontumaènì)
Hned taková situace nastala
týden po domácí kanonádì se
Sokolem. Zápas se Sobìslaví pøipomínal spíe exhibici a s regulérním zápasem mìl hodnì málo
spoleèného. Domácí nastoupili
v sedmi hráèích a po dvaceti
minutách byl zápas po dvou inkasovaných gólech ukonèen.

TABULKA

OKRESNÍHO PØEBORU MUÙ
1. Chotoviny
2. Bechynì
3. Vìtrovy
4. Choustník
5. SK Tuèapy
6. Vlastiboø
7. Koice
8. Sokol Sez. Ústí B
9. Meteor Tábor B
10. Veselí n./Lu. B
11. Borotín
12. Sobìslav B

Momentka ze zápasu s Meteorem Tábor
Chotoviny  Vlastiboø
1:0 (0:0)
Ani dalí díl okresního pøeboru nemìl zrovna ideální scénáø.
Pøijel sice tøetí tým tabulky, ale
jen v deseti a lágr kola se brzy
zmìnil v hru na jednu bránu. Na
obranu Vlastiboøe, která spí
pøipomínala zaparkovaný autobus, se valil jeden útok za druhým. Chotovinám se podaøilo
skórovat a v poslední fázi celého zápasu, kdy si na prudký
centr naskoèil nejlepí kanonýr
soutìe Bondarev.

Meteor Tábor B  Chotoviny
1:1 (1:1)
V následujícím kole èekal na
chotovinské hráèe dalí nelehký úkol. Divákùm na høiti v Èekanicích pøedvádìly oba týmy
tuhý boj od zaèátku a do konce. Chotoviny dobøe kombinovaly, tlaèily se do zakonèení, ale
víc ne gól obránce Turka nevyprodukovaly. Mìli jsme na to
zápas zvládnout, kluci døeli, ale
bohuel v koncovce jsme tentokrát nemìli tolik kvality ani
tìstí, hodnotil trenér Mendel.

Dorost také na pøedních pozicích!

S novým trenérem dorostu
Michalem Malenickým jsme vám
pøinesli rozhovor v pøedminulém
èísle. Od té doby uplynuly asi
dva mìsíce a dorost má za sebou vydaøený podzim, který
nového trenéra hodnì potìil,
zde pár jeho slov: Vìøil jsem, e
máme na to být na pøedních
pozicích v I.A tøídì, ale zas tak
optimistický jsem nebyl. Nacházíme se na druhém místì tabulky po polovinì soutìe a kdoví,
moná se mi na jaøe splní sen
a dokáeme tuto soutì vyhrát.
Velkou zásluhu na naich výhrách má výpomoc klukù z áèka,
kteøí mnohokrát vedou nae taení za velkým vítìzstvím.
A dorost doopravdy jede, jetì v záøí dokázal postupnì porazit Sokol Sezimovo Ústí 4:2,
kdy se trefili 2x Kollárik, D. Èech
a Voborský, pak ale bohuel pøila prohra 1:4 s velkým rivalem,
Meteorem Tábor, který se moná i díky tomu vyhøívá na prvním místì tabulky po podzimní
èásti.
Dorostenci se vak oklepali
z neúspìchu a hned v dalím zá-
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pase dokonale zaskoèili favorita z Mladé Voice a doma vyhráli 4:0. Velkou pomocí byli v sestavì áèkaøi Mendel s J. Váchou. Døeli nadoraz od zaèátku
a do konce, byli nebezpeènìjí
a zaslouenì slavili. Prosadit se
znovu dokázal 2x Kollárik, Mendel a Mrzena.
Velký obrat, tak by se dal nazvat zápas s dalím tìkým soupeøem z Chýnova, je ale dorostenci dokázali v pøípravì porazit. Velký obrat vak bohuel v neprospìch chotovinských fotbalistù. Ti do poloèasu hráli jednoznaèný zápas s naprostou
pøevahou nad soupeøem, u po
13 minutách to bylo 3:0 pro
Chotovinské. Po poloèase se ale
ve zmìnilo a svìøenci Michala
Malenického dostali hned v úvodu druhého poloèasu dva góly,
co soupeøe nakoplo a Chýnov
dokázal zápas otoèit z 0:3 na
5:3. Trenér nám k tomuto zápasu dodal: Velká koda, doopravdy velká. Zápas jsme mìli rozehraný více ne dobøe. Bohuel,
musíme se z této prohry pouèit
do pøítích zápasù, protoe pro-

hrát za stavu 3:0 po poloèase
pro nás, to je nepøípustné.
A Chotovintí se zøejmì doopravdy pouèili, kdy hned v dalím zápase suverénnì pøejeli
soupeøe z Vìtrov výsledkem
6:2. O góly se postarali pøedevím bratøi Èechové, Ondøej dal
hattrick a David jej jedním zásahem doplòoval. Dále se trefili
Fier a Voborský.
Dalí zápas a dalí výhra. Tentokrát museli dorostenci cestovat daleko, a do Daèic, které se
pro letoní roèník spojily s Hobzí. Cesta sice daleká, ale s dobrým koncem  výhrou 2:0. Dorostenci znovu dokázali, e mají
v této soutìi na to nejvyí.
Od té doby to ji byla velká
jízda. Dorost si dokázal nejdøíve poradit se Sobìslaví 5:1, kde
znovu velmi pomohli hráèi A týmu, pøedevím Mendel s J. Váchou, poté porazil vysokým rozdílem 5:0 i Novou Bystøici, kdy
se zas a znovu prosadili hráèi
áèka. A to ve velkém stylu - Mendel se dokázal prosadit ètyøikrát,
O. Èech ho doplnil jedním gólem.

40: 7
32:13
32:14
27:20
34:27
21:14
19:20
23:35
18:19
16:32
15:47
9:38

26
22
21
20
17
16
15
12
10
6
4
1

Chotoviny  Veselí n./ Lu. B
3:0 (kontumaènì)
Bohuel, i tohle se stává v
okresním pøeboru. Pohled na
tabulku a rozjeté Chotoviny
moná donutil Veselí, aby na
venkovní zápas svùj tým neposlal. Pokaenou sobotu ale napravili soupeøi. Hlavní sok v boji
o postup, druhá Bechynì, ztratila na høiti Borotína a tím pádem vedou chotovintí mui
tabulku u o 4 body.
Pùlmistrovské chotovinské
áèko ale jetì nemá vùbec nic
jistého. Vede sice tabulku, ale
je teprve v polovinì sezony.

TABULKA

ÈEZ  I.A DOROSTU sk. D
1. Meteor Tábor
38:10
2. Chotoviny/Jistebnice 33:14
3. Chýnov
32:21
4. Sokol Sez. Ústí 22:16
5. Mladá Voice
23:18
6. Nová Bystøice
19:24
7. Kunak/ Studená 16:32
8. Daèice/ Hobzí
19:27
9. Sobìslav
17:41
10. Vìtrovy
17:33

22
21
17
17
15
14
12
6
6
5

Poslední zápas sezóny se odehrál v dalekém Kunaku, kde
dorost potvrdil své kvality a dokázal si upevnit pozici na druhém místì tabulky. O góly se
znovu postaral Mendel, Mrzena
a Cetlovský.

TABULKA

OKRESNÍHO PØEBORU ÁKÙ
1. Jistebnice
88: 9 28
2. Chotoviny
67: 9 24
3. Vìtrovy/ Malice 58:17 22
4. Rat. Hory/ Ml. Voice 24:13 18
5. eleè/ Bechynì
34:24 13
6. Øepeè-Opaø./Draice 43:54
8
7. Sokol Sez. Ústí 17:28
6
8. Roudná
0:177
0
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

