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ZDARMA

zelí a vodní vílu. Vechny dìti
dostaly sladkou odmìnu za
úèast. I pøesto vak nechybìly
slzièky zklamání. Dìti se dobøe
bavily celé odpoledne. A e se
pobavit umí i rodièe, dokázali
ètyøi odvání tatínkové, kteøí se
utkali v souboji v bìhu na tý-

movém chodítku. Za mohutného povzbuzování vech pøítomných zvládli pøipravenou tra
i pøes drobné technické obtíe.
Dìkujeme vem za úèast a tìíme se na dalích akcích spolku
na setkání.
Jana Lorencová

Karneval
dopadl na
jednièku
Dìtský smích zaplnil v sobotu 6. února 2016 sál kulturního
domu. Tradièní dìtský karneval,
kadoroènì poøádaný Spolkem
pøátel koly Chotoviny, pøilákal
témìø 300 návtìvníkù. Na dìti
èekala diskotéka a rùzné soutìe, které provìøily jejich ikovnost. Nedoèkavì vichni èekali
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Foto Erika Friedrichová
na vyhláení nejkrásnìjích masek. Odborná porota sloená
z pøítomných rodièù to opravdu nemìla lehké. Masky byly
i tentokrát krásné a nápadité.
Sladké dorty nakonec naly své
majitele  snìhuláèka, vodníèka, pytle brambor, straáka do

pøedseda spolku

Obecní ples

Ji tradièní obecní ples letos
stylem hudby mnohé pøekvapil.
Názory se rùzní, v nìkom vzbudil dojem maturitního plesu,
v nìkom vesnické zábavy. Ale
dùleité je, e ples se vydaøil
a hosté tanèili a do samého závìru. Pøipomnìli jsme si výroèí
naí obce  750 let a poté ples
zahájili taneèníci Country Friends z Jistebnicka ukázkami
historických tancù  Jihoèeský
svatební minet a Kateøinin pískot. Jistebnièní taneèníci se
nám pøedstavili na plese ji loni
a i letos nám pøedvedli ukázky
nìkterých nových country tancù, které se v prùbìhu roku nauèili. Jejich vystoupení je dùkazem, e i v padesáti èi sedmdesáti letech lze zaèít tanèit a ba-

Foto Milan Tillhon

vit se a mít pìkné ití. Slosování
vstupenek se trochu protáhlo,
jako by se výherci nìkde poztráceli, ale nakonec byla i první
cena vylosována a pøedána

astnému majiteli. Po pùlnoci
sálem zavonìl tradièní pùlnoèní guláek, hosté se posilnili
a zábava pokraèovala a do druhé hodiny ranní. . Petrásková

3/2016

LISTY CHOTOVINSKA

2

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 8. zasedání konaného dne 2. února 2016
od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza, p. Hrstka,
p. Jordák, p. Mgr. Mendel, p. PaedDr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluven: p. Moos.
Návrh usnesení: p. Mgr. Bìtíková, p. MUDr. Holub.
Ovìøovatelé: p. Pecháè, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 7. z.o.
2. Prùmyslová zóna  výrobní hala firmy
VAFO Praha.
3. Pozemky.
4. Rozpoètové opatøení provedené RO
v závìru roku 2015.
5. Odmìny zastupitelù.
Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je
usnáení schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu
zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení
ze 7. zasedání byly ovìøeny p. Hrstkou a
p. Dr. Nìmcem a byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
Pan starosta provedl struènou kontrolu plnìní úkolù vzelých z jednotlivých usnesení. K bodu 14) Územní plán Chotoviny  in-

formoval o tom, e v souèasné dobì se obec
s právníky zabývá øeením situace, kdy vedoucí odboru rozvoje Mìstského úøadu
Tábor, Ing. Vlastimil Køemen podal ádost
o vylouèení z projednávání nového územního plánu Chotoviny i zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny z dùvodu vlastní podjatosti a v dùsledku podøízenosti i vech
úøedních osob odboru rozvoje. Následnì
tajemník MìÚ Tábor poádal Krajský úøad
Jihoèeského kraje, Oddìlení územního plánování, Èeské Budìjovice o to, aby byl úkony souvisejícími se zmìnou i poøízením
nového územního plánu obce Chotoviny
povìøen jiný správní orgán v Jihoèeském
kraji. Vzhledem k tomu, e srovnatelnou
záleitost Krajský úøad Jihoèeského kraje
jetì neøeil, konzultuje ji s ministerskými
úøedníky. Situace je komplikovaná a zøejmì
bude mít za následek prodlouení i tak
zdlouhavého øízení v oblasti územního plánování obce.
2. Prùmyslová zóna  výrobní hala firmy
VAFO Praha  na konci minulého roku pøila firma VAFO Praha s.r.o. se zámìrem postavit v prùmyslové zónì v Èerveném Záhoøí pod nádraím novou halu na výrobu
vysoce kvalitních konzerv pro domácí mazlíèky znaèky Brit. Po øadì jednání a návtìvì obdobného zaøízení v Rakousku bylo
s investorem dohodnuto, e výrobní hala
o velikosti cca 80 x 40 m bude situována
jinì od zahrádkáøské kolonie a smìrem
k této kolonii bude vysázen pás døevin. Hala
bude napojena na obecní vodovod i kanalizaci. Na náklady firmy VAFO bude navýena kapacita ÈOV. Je pøedpoklad, e zde bude
pracovat 30 zamìstnancù. Zahájení výroby je naplánováno na polovinu roku 2017.

POPLATKY, které vybírá v roce 2016 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2016
nebo pololetnì  do 31. 3. 2016 a do 30. 9. 2016.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2016.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci
a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)  splatnost do 31. 3. 2016.
Pokud bydlíte v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní vodovod, nebude ji stoèné vybíráno pauálem podle poètu osob (pøípadnì za nemovitost), ale bude vypoèítáno z mnoství odebrané vody a fakturováno zároveò pøi
fakturaci vodného vdy na konci zúètovacího období (záøí daného roku).
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách
nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou dohromady) na úèet obce
è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné pøiøazení
platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti). VS Vám
sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových stránkách
Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Usnesení è. 110/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou
výrobní haly Brit Pet Food v areálu firmy
Vafo Praha s.r.o. v prùmyslové zónì v Chotovinách pod nádraím.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Pozemky
Pøevod pozemkù
 pøevod pozemku p.è.5/2 v k.ú. Øevnov
 na minulém jednání zastupitelstvo obce
vyjádøilo zájem o pøevod pozemku p.è. 5/2
ostatní plocha, sportovitì a rekreaèní plocha o výmìøe 475 m2 v katastrálním území
Øevnov z vlastnictví ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny. Podle aktuálních informací ÚPZSVM
mùe obec tento pozemek získat bezúplatným pøevodem.
Usnesení è. 111/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod
a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod
pozemku p.è. 5/2 v katastrálním území Øevnov z vlastnictví ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 pøevod pozemkù  úèelová komunikace v k.ú. Brouèkova Lhota  pozemky p.è.
216/2, p.è 491/15, p.è. 499/14, p.è. 500,
p.è. 501/24, p.è. 501/25 a p.è. 501/28 v k.ú.
Brouèkova Lhota jsou úèelové komunikace ve vlastnictví ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech
majetkových.
V roce 2014 Státní pozemkový úøad doporuèoval øeit tyto pozemky v rámci pøipravovaných Komplexních pozemkových
úprav k.ú. Brouèkova Lhota. Proces KPÚ je
velmi pomalý a proto Úøad pro zastupování
státu ve vìcech majetkových nyní doporuèuje øeit tyto pozemky bezúplatným pøevodem.
Usnesení è. 112/2016/Z08.

Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod
a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod
pozemkù p.è. 216/2, p.è 491/15, p.è. 499/
14, p.è. 500, p.è. 501/24, p.è. 501/25 a p.è.
501/28 v k.ú. Brouèkova Lhota z vlastnictví ÈR, pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových
do vlastnictví obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Koupì pozemku
 koupì spoluvlastnického podílu pozemku
p.è. 240/20 v k.ú. Chotoviny  obec je spoluvlastníkem tohoto pozemku (podíl 5/6)
a druhým spoluvlastníkem je Ing. M.Z. (podíl 1/6).
/pokraèování na str. 4/
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❖ Chodníky ve støedu obce vybuduje firma CHALI s.r.o.,

kpt. Jaroe 425, 390 03 Tábor, která zvítìzila ve výbìrovém øízení. Cena díla je 2 018 774, Kè bez DPH. Práce
budou zahájeny v dubnu a ukonèeny do 24. 6. 2016.
❖ Rekonstrukci veøejného osvìtlení v Øevnovì provede
firma První táborské elektromontáe spol. s r.o., Stránského 2916, 390 02 Tábor. Cena zakázky je 515 968, Kè
bez DPH. Práce budou dokonèeny nejpozdìji do 30. èervna.
❖ RO schválila úèetní uzávìrku Základní koly a Mateøské
koly Chotoviny za rok 2015 s hospodáøským výsledkem
5 969,86 Kè, který bude pøeveden do rezervního fondu
koly.
❖ Obec Chotoviny se odvolala proti usnesení o podjatosti
a vylouèení úøedních osob Mìstského úøadu v Táboøe
z poøizování Zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny a z poøizování nového územního plánu Chotoviny. Rozhodnutí
o podjatosti nesplòuje dle naeho názoru podmínky dané
správním øádem a poadujeme, aby nadøízený orgán (Krajský úøad Jihoèeského kraje) toto rozhodnutí zruil a Mìstský úøad v Táboøe urychlenì zahájil práce na územním
plánu naí obce.
❖ RO schválila zveøejnit nabídku k propachtování pozemku KN 354/4, trvalý travní porost o výmìøe 12 537 m2
v k. ú. Chotoviny.
❖ RO byla seznámena s anonymním dopisem kritizujícím
práci koly i Spolku pøátel koly Chotoviny. RO konstatuje, e se bude zabývat pouze pøipomínkami a stínostmi,
které budou øádnì podepsány. Oprávnìnost stínosti provìøí starosta.
❖ Od støedy 9. 3. od 8.00 hodin do pátku 11. 3. do 24.00 hodin
bude uzavøen eleznièní pøejezd v Sudomìøicích u Tábora. Objízdná trasa povede pøes Sedleèko a Chotoviny.
❖ Spoleènost O2 Czech Republic a. s. ruí od 18. 3. 2016
veøejný telefonní automat u vlakového nádraí. Dùvodem je malá vyuívanost.
❖ Obecní úøad Chotoviny rozhodl, e na pozemcích parc.è.
51/2 a 51/5 v k.ú. Chotoviny se nenachází vìøejnì pøístupná úèelová komunikace. Vlastníci obou nemovitostí
èp. 29 i èp. 56 v Chotovinách mají pøímý pøístup z ulice
Rudé armády. Z toho dùvodu není moné omezovat vlastnické právo majitelù pozemkù parc. è. 51/2 a 51/5 v k. ú.
Chotoviny.
❖ Vyøizování stavebního povolení pro úpravy prostoru mezi
bytovkami ve støedu obce pokraèuje. Stavební úøad
v Táboøe vydal územní rozhodnutí veøejnou vyhlákou.
Na zámìru realizovat tento projekt se nic nemìní.
❖ Dne 29. 2. 2016 obdrela Obec Chotoviny usnesení Krajského úøadu Jihoèeského kraje, kterým povìøuje Mìstský úøad Sobìslav èinit kroky k poøízení a vydání zmìny
è. 2 územního plánu Chotoviny a nového územního plánu Chotoviny.
Mgr. Zdenìk Turek

OHL S

❖ Opravu místních komunikací v Èerveném Záhoøí (Ovocná),

Chotovinách (kolem zámeckého parku) a Moravèi (støed
obce) provede v mìsíci dubnu a kvìtnu firma STRABAG, a.s.
za nabídkovou cenu 1 681 143,94 Kè bez DPH (viz. 3x foto).

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC BØEZEN 2016
V období od 29. 2. do 15. 6. 2016
bude uzavøena obecní komunikace Moraveè  Chotoviny,
z dùvodu zajitìní bezpeènosti
v období zvýeného provozu
nákladních vozidel a následné
rekonstrukce komunikace.

Informace o výlukách:

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu
na komunikacích 1. a 2. tøídy
(sníení rychlosti, kluzká vozovka, èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor
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Foto Z. Pìkná

 Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.

domìøice u Tábora:
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 odvoz zeminy ze skládky
 demolice mostních objektù
 demolice skladu v Sudomìøicích u Tábora
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou
závazné. Dalí informace budou
dány v Informacích pro obèany na období 4/2016.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.

â Od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016
v èase 7.30  17.30 hod. budou
probíhat denní výluky v úseku
Chotoviny  Sudomìøice u Tábora.
Doprava cestujících po dobu
výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
3/2016 na stavbì Tábor  Su- Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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/dokonèení ze str. 2/

Dle názoru hydrogeologa RNDr. Vojtìcha
Knìka je pravdìpodobné, e na tomto
pozemku by mohl být umístìn dalí vrt
pro rozíøení vodních zdrojù pro vodovod
Chotoviny. Rada obce doporuèuje podíl
Ing. M. Z. odkoupit za cenu 100, Kè/m2.
Pan Ing. M. Z. s touto nabídkou souhlasí.
Usnesení è. 113/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení
spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku
parc.è. 240/20 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Chotoviny o celkové výmìøe 1536 m2
od pana Ing. M. Z. za cenu 25 600, Kè.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr smìny
 ádost o smìnu èásti pozemku p.è. 132/
69 v k.ú. Chotoviny za pøípojku vodovodu
a kanalizace  paní Mgr. J. V. plánuje postavit na svém pozemku parc. è. 132/69
v k.ú. Chotoviny nový rodinný dùm a nabízí smìnit èást tohoto pozemku o výmìøe
cca 84 m2, která je v ulièním profilu místní
komunikace Na Kùskovci za vybudování
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kanalizaèní pøípojky k plánovanému biologickému septiku v délce cca 4 m a vodovodní pøípojky k vodovodní achtì, vèetnì
této achty, v délce cca 7 m.
Usnesení è. 114/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr smìny
èásti pozemku parc. è. 132/69 v k.ú. Chotoviny o výmìøe cca 84 m2, která je v ulièním
profilu místní komunikace Na Kùskovci
za vybudování kanalizaèní pøípojky k plánovanému biologickému septiku v délce
cca 4 m a vodovodní pøípojky k vodovodní
achtì, vèetnì této achty, v délce cca 7 m k plánovanému rodinnému domu paní Mgr. J. V.
na pozemku parc.è. 132/69 v k.ú. Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètové opatøení provedené radou
obce v závìru roku è. 19/2015  bylo vytvoøeno proto, aby výdaje, které bylo jetì
nutno v roce 2015 provést, byly zaúètovány v souladu s upraveným rozpoètem.
Usnesení è. 115/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoè-
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tové opatøení è. 19/2015.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Odmìny neuvolnìných zastupitelù 
dle novely naø. vlády è. 37/2003 Sb., je
moné zvýit odmìny neuvolnìných èlenù
zastupitelstva obce o 3 %.
Usnesení è. 116/2016/Z08.

Zastupitelstvo obce schvaluje výi odmìn
neuvolnìných èlenù zastupitelstva obce ve
smyslu naøízení vlády è. 37/2003 Sb. o odmìnách za výkon funkce èlenù zastupitelstev ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù.
Neuvolnìným èlenùm zastupitelstva budou
odmìny vypláceny od 1. 3. 2016 ve výi:
místostarosta
15383, Kè/mìsíc
èlen rady obce
1578, Kè/mìsíc
pøedseda výboru, komise 1386, Kè/mìsíc
èlen výboru, komise
1130, Kè/mìsíc
èlen zastupitelstva
576, Kè/mìsíc.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:35 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Projekt ELEKTROWINu Jsem zpìt se úspìnì rozbìhl
Stále vìtí obrátky nabírá projekt Jsem
zpìt, který pøipravil a uvedl do provozu
kolektivní systém pro sbìr a recyklaci starých spotøebièù ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze zaèala na sklonku roku 2014.
Jde o spotøebièe, jich se lidé chtìjí zbavit,
protoe je u nepotøebují. A u z dùvodu
jejich náhrady za nejmodernìjí typy nebo
se napøíklad po stìhování ji nehodí, i kdy
jsou stále funkèní a mohly by potøebným
slouit i dále.
Na tuto monost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoøí o opìtovném pouití.
To ale dlouho zùstávalo jen teorií, zejména
z dùvodu nákladù na technické pøezkouení nezávadnosti daného elektrozaøízení tak,
aby výrobek odpovídal pøi pøedání novému
majiteli vem legislativním poadavkùm. Do
praxe ji zaèal zavádìt právì ELEKTROWIN.
Projekt dostal jméno Jsem zpìt a podrobnosti o nìm mùete získat na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
Novì jsme na webové stránky
www.jsemzpet.cz umístili formuláø, pøes

který si lidé mohou provìøit, zda jejich spotøebiè vyhovuje kritériím pro zapojení do
projektu. Pokud zjistí, e vyhovuje, mohou
jej pøímo nabídnout k opìtovnému pouití
a my si pro nìj pøijedeme rovnou k nim
domù popisuje nynìjí etapu vedoucí zákaznického oddìlení ELEKTROWIN a.s. Jan
Marxt.

Prvním krokem bylo vytvoøení sítì míst zpìtného odbìru, do kterých je moné speciálnì odevzdávat i spotøebièe, o kterých si jejich majitel myslí, e je moné je jetì dále

pouívat. Pomohli ji vytvoøit autorizovaní
servisní gestoøi, kteøí jsou viditelnì oznaèeni jako místa zpìtného odbìru a pøípravy
elektrozaøízení k opìtovnému pouití. Ti na
základì stanovených kritérií vybírají vhodné spotøebièe, které jetì mohou poslouit
svému pùvodnímu úèelu, provedou na nich
pøípadné drobné opravy a garantují, e budou dále bezpeènì fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel
Michal Viewegh, jen návrat do ivota zail
na vlastní kùi. Svou zkuenost s návratem
zpìt do ivota Michal Viewegh komentuje:
I já jsem byl vlastnì opraven a díky tomu
jsem zpìt, proto projekt smysluplného navracení spotøebièù tìm, kteøí je potøebují,
podporuji. Pøed èasem mu praskla aorta,
co pøeije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotøebièe k bezplatnému uívání neziskovým organizacím, které se vìnují obecnì prospìné èinnosti. První, kdo tuto nabídku vyuil,
byl Fond ohroených dìtí.
H. Heømánková

Informaèní kanál Chotoviny

Váení spoluobèané,
dovoluji si Vás znovu oslovit v záleitosti zaøazení do systému IK CHOTOVINY.
Informování obèanù nai obce prostøednictvím SMS zpráv
posílaných do mobilních telefonù funguje v naí obci ji
4 roky, vyuívá ho témìø 500 odbìratelù. Je urèeno obyvatelùm, vlastníkùm nemovitostí a podnikatelùm v obci Chotoviny, vdy jedna SMS do rodiny nebo firmy. Tato sluba je pro
odbìratele zcela bezplatná.
Pro zaøazení do systému IK Chotoviny je potøeba podat
pøihláku na Obecní úøad Chotoviny, ve které bude uvedeno
Vae jméno, pøíjmení, pøesná adresa a èíslo telefonu.
Marie Knotková
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Dobrovolnì pracujeme pro nae dìti. Asi je to patnì . . .

 Jsou sice akce jako dìtský den, karneval - ale opìt nechápeme, proè mají vstup
platit i rodièe? Kam jdou vechny ty peníze? Pøece nemùeme na tyhle akce
poslat dìti samotné, anebo snad ano?
(výòatek z anonymu, který byl
doruèen do koly a na obecní úøad)

Tímto èlánkem reaguji na vyjádøení, kterým kdosi (kdo nenael odvahu podepsat se) vyjádøil podiv nad tím, e musel
jako rodiè na dìtský karneval zaplatit
vstupné. Opravdu je dvacet korun tak
moc za odpoledne plné hudby, her, sladkostí a odmìn? Skuteènì moc za aktivnì
strávené odpoledne, kdy dìti nesedí
u televize èi poèítaèe? Na tyto otázky
nech si kadý odpoví sám. Nejabsurdnìjí ale na celé vìci je skuteènost, e
anonymního spoluobèana (spoluobèany)
okamitì napadne, copak se asi s tìmi
vybranými penìzi dìje. . . Kampak, e
vechny ty peníze jdou... Kam? Odpovìï
je jednoduchá: Vaim - naim dìtem.
Spolek pøátel koly Chotoviny svými
aktivitami podporuje jak volnoèasové
vyití dìtí tak finanènì pøispívá na zlepení podmínek vzdìlávání a kolního
prostøedí. Málokdo ví, e spolek platí
pastelkovné prvòáèkùm, pøispívá èlenùm spolku na kolní výlety v Z a na
divadelní pøedstavení v M, podílí se na
úhradì materiálu na vánoèní dílnu apod.
Nae akce jsou urèeny vem dìtem.
Neustále se snaíme vymýlet nové vìci,
aby se dìtem akce líbily a aktivnì si je

uily. V neposlední øadì spolek svou
aktivitou oivuje a doplòuje kulturní
a spoleèenský ivot v obci. Podílí se na
poøádání kolní slavnosti, poøádá soutì
o nejlepí gulá. A vechno, co svými
aktivitami vydìlá, vrátí zpìt dìtem
a kole.
Spolek má v letoním roce 184 èlenù.
Èlenové spolku jsou na èlenské schùzi,
která se koná vdy na konci záøí, informováni o hospodaøení a èinnosti spolku.
Výbor, který je výkonným orgánem spolku, je volen èlenskou schùzí. Tvoøí jej
11 zástupkyò jednotlivých kolních tøíd.
Tìchto 11 dobrovolnic, spoleènì s tøemi
dalími ochotnými maminkami, ve svém
volném èase a zcela zadarmo pøemýlí
a pracuje na tom, jak Vae-nae dìti podpoøit. Bohuel ijeme v dobì, kdy pochvaly se moc nenosí a i obyèejného
dìkuji se èasto také nedoèkáte. A pokud navíc dìláte nìco dobrovolnì pro
druhé, tak jste buï blázen anebo kdo ví,
co z toho nemáte. Klidnì Vám øeknu, co
z toho máme my  pocit dobøe odvedené práce, protoe nic není vìtí
pochvalou ne rozzáøené usmìvavé
tváøe dìtí. Bohuel, kdo nezail to napìtí a vzruení z oèekávání, zda se svými nápady uspìjete, neuvìøí. A proto po
výe uvedených slovech zùstává jen
hoøká pachu a otázka v oèích vech èlenek výboru, zda má vùbec cenu snait
se dál ... Jestli by nebylo lepí si v sobotu
odpoledne sednout, dát si nohy na stùl

a polemizovat o tom, e se v obci
pro dìti nic nedìlá. Ale nejvíc nás
mrzí to, e pisatel (pisatelé) daných
otázek nemìl(i) dost odvahy a slunosti na to, aby se podepsal(i), pøípadnì nám to øekl(i) pøímo do oèí.
Ono se toti vdycky lepí køièí
zpoza køoví.
Netvrdím, e máme patent na rozum
a vechno víme nejlíp. Ne, tak to rozhodnì není. Do spolku se rozhodnì nehrne øada dobrovolníkù, kteøí se perou
o to, aby nám pomohli. Právì naopak.
Na kritizující stranì je vdy runìji. Máteli zájem nám pomoci, máte-li tip nebo
pøipomínku k tomu, jak nae akce zlepit, neváhejte a napite mi na pechacovaj@centrum.cz. Nebo rovnou pøijïte
mezi nás a pøilote ruku k dílu, budeme
rády.
Závìrem se vrátím ke zmínìnému karnevalu. Pøíprava takovéto akce nìco stojí
- dìti mìly diskotéku, soutìe s novì
nakoupenými pomùckami, sladkosti,
ceny a dorty v soutìi o nejkrásnìjí
masku. A myslíte si, e toto vechno nám
spadlo z nebe? Ne, tyto náklady a dalí
náklady v podobì zákonných poplatkù
za uití autorského díla se právì hradily
ze vstupného a z èlenských pøíspìvkù
spolku. Nemìl(i) by se radìji pisatel(é)
zamyslet nad tím, e pøispìt na dobrou
vìc je pøece fajn. Alespoò já si to ve své
naivitì stále myslím.
Za Spolek pøátel koly Chotoviny
pøedseda spolku Ing. Jana Lorencová

Loveckou sezónu zakonèila v Chotovinách poslední leè

Kadý konec roku je
tradiènì spojen i s ukonèením lovecké sezóny.
Konèí doba lovu vìtiny druhù zvìøe, nastává klid v honitbách, intenzivnì probíhá péèe o zvìø a pøipravuje
se výroèní èlenská schùze. Pomyslnou teèkou vak bývají poslední leèe. Nejinak tomu
bylo i v chotovinské honitbì.
Je sobotní ráno 12. prosince 2015. Mui
v zelených kamizolách, jejich hosté a jejich
nepostradatelní ètyønozí pomocníci se pomalu scházejí v areálu spoleènosti. Dùvodem jejich setkání je poslední leè - hon, který
zakonèí loveckou sezónu. Zároveò vak
odstartuje i zimní péèi o zvìø, která je spojená pøedevím s pøikrmováním zvìøe i ostatních ivoèichù v pøírodì a udrováním klidu v honitbì.
Po nástupu, spoleèném uvítání, kontrole loveckých lístkù a organizaèních pokynech mùe vlastní hon zaèít. Nastupujeme
do aut a pøesouváme se k zaujmutí jednotlivých leèí, které byly pro dnení den vybrány. Jednotlivá stanovitì obsazujeme tie
a myslivci se na povel lovecké trubky dávají
do pohybu. Zanedlouho zaznívá tìkot psù.
Zøejmì narazili na zvìø. V leèi mùe být zajíc,
srnèí zvìø, lika èi divoká prasata. Slyet
jsou i první výstøely. Provádíme postupnì
dalí leèe. Atmosféra je úasná.

Myslivost vak v dnení dobì není jednoduchou záleitostí, a nejde jen o finanèní
nároènost. Desítky odpracovaných hodin,
peèlivá celoroèní péèe o zvìø nebo zachování starých mysliveckých tradic patøí k nedílným souèástím ivota dneního vyznavaèe Hubertova cechu. A lov? Ten je a na
posledním místì. Výsledek toho dneního
není nijak valný. Pøesto by nikdo nemìnil.
Vdy myslivce neuspokojí jen odstøel zvìøe, ale právì ta neopakovatelná atmosféra
a monost aktivního odpoèinku ve volné
pøírodì.
Kolem poledne následuje svaèina pøímo
v prostoru areálu spoleènosti. I to patøí
k atmosféøe lovu. Zde se úèastníci honu obèerství, odpoèinou, ale sdìlí si i právì proité záitky. Po svaèinì pokraèujeme v lovu
odstøelem vyputìných baantù. Pomalu
konèí den. Výøad - poslední pocta ulovené
zvìøi a ji usedáme k prostøeným stolùm
v hostinci U Sluneèkù. Po mysliveckém halali a dobré veèeøi dìkuje pøedseda pøítomným za úèast na této akci. Myslivecký soud
provedl hospodáø se svými pomocníky.
Ti se postarali i o slosování tomboly.
K dobré náladì pøispìli i pozvaní
hosté a manelky myslivcù. Ve má
vak svùj konec. Rozcházíme se plni
dojmù do svých domovù a tìíme
se na dalí mysliveckou akci, kterou
je výroèní èlenská schùze.

Na výroèní èlenské schùzi zhodnotil
pøedseda spoleènosti celoroèní èinnost.
Upozornil na pøejmenování naí spoleènosti
na Myslivecký spolek Chotoviny. Døíve,
ne zaèala myslivecká sezóna, pøiel doporuèený dopis od Milana Hermy s oznámením rezignace na funkci hospodáøe, a to ze
zdravotních dùvodù. Nastaly problémy
s obsazením tohoto postu, protoe podmínkou je sloení hospodáøských zkouek.
Nakonec se této funkce ujal Jaroslav Petránìk. Nepøíjemnou záleitostí uplynulého
období je zcizení podstatné èásti divokých
kachòat urèených pro odchov, co nás velice mrzí. Naopak radost nám dìlá myslivecký krouek, který funguje za pomoci
koly, a uznání a podìkování patøí tìm, kteøí se o myslivecký potìr starají. Pravidelnì
se schází a odvedli i kus práce pøi odchovu
baantù a výrobì mysliveckých zaøízení.
Za dosaení dobrých výsledkù patøí podìkování vem, kteøí se svou poctivou prací podíleli na plnìní úkolù a tak pøispìli
k dobrému jménu naeho spolku. Na samý závìr mi dovolte,
abych do letoního roku Vám
vem popøál hodnì zdraví,
osobních úspìchù a mnoho
mysliveckých záitkù.
S pozdravem
Myslivosti zdar!
Ladislav Mare
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NOVÉ KNIHY
Linda Jonesová  ORIGINÁLNÍ BIUTERIE Z DRÁTKÙ. Dostává se vám
do rukou druhé vydání úspìné knihy. Postøíbøené, pozlacené, mosazné, bronzové a mìdìné drátky jsou
ohebné, dají se ovíjet, kroutit, formovat, ohýbat a spojovat do originálních tvarù. Drát poskytuje neomezené monosti pro výrobu vlastních perkù. Uvedené návrhy jsou
inspirací pro zhotovení prstenù,
broí, náramkù, svatebních perkù
a dárkù pro nejrùznìjí pøíleitosti.
Není problém nakoupit základní potøeby, nauèit se techniku navlékání
korálkù, zhotovení øetízkù a zaèít. Jen
si zvolte, jaký styl vám vyhovuje:
moderní, klasický èi minimalistický.
Marie NDiaye  TØI MOCNÉ ENY.
Rychlé zpøístupnìní ocenìné knihy
jedné z nejvýznamnìjích souèasných francouzských prozaièek èeským ètenáøùm je zásluha, za ni si
nakladatelství zaslouí palec vzhùru. Úroveò vydání ale nadení ponìkud kalí. Jota povaovala za nutné
doplnit obálku podtitulem tøi pøíbìhy o vzpouøe, hrdosti, samotì
a lásce a na svých stránkách nás
upozornit, e i pøes svùj název kniha zaujme nejen eny, ale i celou
irokou veøejnost.
Robert Neill  MLHA NAD PENDLEM.
Pùvabná a inteligentní rusovláska
Margery ije po matèinì smrti u své
starí sestry Prudence a bratra Richarda, v jejich domácnosti vládne
øád a pøísnost. Puritánské prostøedí
volnomylenkáøskou dívku nesmírnì svazuje a ona bytostnì touí po
svobodì, volnosti a rozletu, ale zejména po tom, aby se nemusela pøetvaøovat a podøizovat nesmyslným
poadavkùm a pøíkazùm starích
sourozencù. Jeliko nemá ádné
vìno, nevypadají pøíli nadìjnì ani
vyhlídky na sòatek. Ale nakonec se
na ni usmìje tìstí, nebo je pozvána na panství do Lancashiru ke svému vzdálenému bratranci Rogeru
Nowellovi, venkovskému lechtici
a zároveò královskému soudci, který øeí nejen malicherné sousedské
spory. Nad krajem kolem divokého

lesa zvaného Pendle, pøedevím v oblasti Rough Lee,
toti visí neproniknutelná tíivá mlha
pøináející s sebou sérii prapodivných, nevysvìtlitelných úmrtí.
Ken Bruen  OMNIBUS: KØÍ,
KNÌZ, DRAMATIK. V hlavní roli Jack
Taylor. Výbunì, znepokojivì a skrznaskrz originálnì zachycuje Ken
Bruen tísnivou atmosféru v irské
spoleènosti v èase velkých sociálních a ekonomických otøesù. Jeho
hrdina Jack Taylor byl vyhozen z øad
gard. Nezbývá mu ne se ivit jako
soukromý detektiv. Taylor nejprve
musí vypátrat vypoèítavého vraha
Dramatika, který si chce hrát. Poté
ho pøípad mrtvého otce Joyce vláká
do vraedné pavuèiny temných spiknutí. A nakonec ho vyetøování ukøiovaných obìtí pøivede tváøí v tváø
mnoha pøízrakùm minulosti, ivým
i mrtvým.
Jefferson Bass  OMNIBUS: OHNIVÁ PAST, Z MASA A KOSTÍ, OLTÁØ
V JESKYNI. Napínavé kriminální zápletky dokreslují detaily soudního
vyetøování. Autorský tandem je podává fascinujícím zpùsobem. Opírá
se o bohaté praktické zkuenosti
a pøitom tak, aby jim laik porozumìl. Poutavì psané pøíbìhy se rychle
rozvíjejí v málo známém zajímavém
prostøedí temných údolí a podzemního svìta Kouøových hor Tennessee a na pozadí moderního policejního aparátu.
Joseph Heller  ZAVÍRÁME! Po tøiatøiceti letech, po explozivním vstupu Hlavy XXII do svìtového kulturního povìdomí vyhoví Heller prosbám ètenáøù a napíe obsáhlé volné
pokraèování své nejslavnìjí první
práce, kterou nazve Zavíráme! Opìt
se setkáváme s hlavním hrdinou Hlavy XXII Yossarianem, který v 80. letech spolu s dalími postavami nakoukne do novodobé váleèné mainérie. Hlavní hrdina bojuje s øadou
chorob a s pøibývajícím vìkem. Svìt
kolem nìho se zmìnil, nastoupila
jiná generace, ivotní styl, jiné hodnoty. Formou satirické nadsázky,
grotesky èi jakéhosi panoptika za-
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chycuje autor obraz souèasné i budoucí spoleènosti.
Hrdina se pohybuje na pomezí tìchto dvou svìtù, setkává se se starými i novými pøáteli,
opìt proívá nìkteré události z mládí, konfrontuje je se souèasností.
V knize jde i tentokrát o satirický obraz spoleènosti a jejího nikterak optimistického vývoje.
Romány pro eny:
Hannah Howell  VÍTÌZ Z VYSOÈINY, BARBAR Z VYSOÈINY.
Gayle Callen  LEKCE SVÁDÌNÍ.
Román s venkovskou tématikou:
Vlasta Javoøická  MALÝ ÈLOVÌK
S VELKÝM SRDCEM.
Melita Denková  JITKA LUCEMBURSKÁ. Princezna Jitka je pro otce
Jana Lucemburského jen figurkou
mocenských her - celkem pìtkrát ji
zasnoubí a nakonec vdá za francouzského následníka trùnu. Jitka touí
po lásce, z manela èií pouze chlad.
Dobrá Bona, jak jí øíkali Francouzi,
sice svou lásku najde, ale brzy zjistí,
jak tìké je ít uprostøed intrik francouzského dvora, kde se za lásku
i nelásku krutì platí.
Leah Chishugi  DLOUHÁ CESTA
Z RÁJE. Autobiografický pøíbìh trnité cesty nìkdejí rwandské modelky
je strhující, i kdy èasto hodnì syrové ètení. Dìj se vrací ke genocidì,
která v roce 1994 zcela rozvrátila
zemi a zanechala za sebou statisíce
mrtvých. Ihned v prologu je ètenáø
vystaven drsné scénì, kdy je Leah

se svým pùlroèním synem, jeho chùvou a strýcem na útìku.
John Sandford  NEVIDITELNÁ
OBÌ. V jednom domì v lepí ètvrti
Minneapolisu jsou nalezeny mrtvoly dvou starích en, které byly zabity kovovou trubkou. Pokoje v bytì
jsou rozházené, ale scházejí jen
malièkosti. Zprvu to vypadá na loupené pøepadení nìkoho, kdo potøeboval peníze na drogy. Ale kdy
se detektiv Lucas Davenport seznámí s pøípadem dùkladnìji, ptá se sám
sebe, zda ukradené vìci jsou opravdu tak bezvýznamné a obìti zavradìné náhodnì.
Zdenìk Svìrák  PO STRNITI BOS.
Knihu autentických vzpomínek Zdenìk Svìrák vypráví optikou sedmiletého chlapce. Abych se do toho
vpravil, pøi procházce liduprázdným
krajem jsem si na polní cestì klekl.
Mìl jsem pøece ve svých sedmi osmi
letech ty oèi, co mám teï, akorát byly
ní, øíká Svìrák.
Není to kronika mého dìtství ani
naí rodiny, chtìl jsem, aby to byla
krásná literatura. Autoøi takové literatury nejen vzpomínají na to, co
vidìli a slyeli, ale také si vymýlejí
a fantazírují, aby jejich pøíbìh stál
za øeè. V kníce vyprávím o tom, jak
byl malý kluk pøesazen z mìsta na
venkov a co to udìlalo s jeho duí.
Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v ní jsou nìkteré kamínky
pravé a jiné pøidané. Ale vy byste
nemìli poznat, který je který.
. Petrásková

Velikonoèní obøady v kostele sv. Petra a Pavla
Blíí se nejvýznamnìjí køesanské svátky v roce. Mám milou povinnost pozvat Vás na obøady do kostela sv. Petra a Pavla.
O velikonoèním pondìlí je zvykem pøi mi ehnat pokrmy 
zvlátì velikonoèní mazance, beránky, vajíèka jako znamení
toho, e smrt byla pøemoena a proto u není dùvod se postit.
Stává se opìt pìknou tradicí i ehnání koní, kteøí byli v minulosti nejvìtími pomocníky èlovìka. Bude-li nám pøát pìkné
poèasí, poehná pan faráø v pondìlí po mi koním na prostranství pøed kostelem. Organizaci koní má na starosti p. Pavel
Zrzavecký ze Stoklasné Lhoty. Vichni jste srdeènì zváni.
Pøeji vám krásné proití Velikonoc.
Za Øímskokatolickou farnost Chotoviny
Veronika Nádvorníková

24. 3. 2016
Zelený ètvrtek
19:00
25. 3. 2016
Velký pátek
18:00
26. 3. 2016
Bílá sobota
21:00
27. 3. 2016
Nedìle
Zmrtvýchvstání Pánì
8:15
28. 3. 2016 Velikonoèní pondìlí
â dìtská me svatá,
8:15
pøi které zahrají dìti
velikonoèní pøíbìh
â ehnání koní
cca 9:15

3/2016

Èerti
ve mlýnì

Bedlivému pozorovateli dìní
v naí vlasti nezùstane utajeno, e
nìkdy mezi jednotlivými kraji, mìsty, ale i vesnicemi panuje urèitá rivalita, která nezøídka pøechází a
v jistou øevnivost a nevraivost.
V nedávné dobì se tak èasto dìlo
 bohudíky zcela nekodnì  prostøednictvím rùzných kádlivých pøirovnání èi smìných pøezdívek, které zdùrazòovaly nìjakou slabost èi
úsmìvnou vlastnost obyvatel toho
místa.
Není to nic zvlátního, podobnì
je tomu skoro u vech slovanských
národù, ale i mezi Nìmci, Anglièany, Francouzy a podobnì. Dluno
dodat, e dnes se u s takovými
úsmìky bìnì nesetkáváme, ale
pøed sto, sto padesáti lety byly bìnou záleitostí. Lidé se také rádi vzájemnì dobírali rùznými pøezdívkami.
Obyvatelùm Moravèe se tehdy
øíkalo advokáti, a protoe není
prochu, aby na nìm nebylo pravdy
trochu, prý to mìlo své opodstatnìní, protoe u táborského soudu
byli víc jak doma. Tak rádi se prý
pøeli. Jak tomu bylo ve skuteènosti,
se dnes u nedopátráme, ale myslím, e zdejí lidé mìli úplnì jiné
starosti. Tøeba s èerty.
Dole pod vsí, kde se øíká Na
Amerikánì, kdysi stával mlýn. Mleèi
sem jezdili rádi, protoe pan otec
byl dobrák, rád kadému vyhovìl,
a tak ve mlýnì vládla vzácná pohoda. Ale nic netrvá vìènì. Jednou
ráno èeládka zjistila, e v noci nìkdo zle øádil ve mlýnici. Pytle byly
poloprázdné a mouka rozsypaná po
podlaze. Nedovedli si to vysvìtlit,
ale co se dalo dìlat. Dali se do práce
a ve øádnì uklidili. Jaké ale bylo
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pøekvapení, kdy se podobnì vedlo
i dalí ráno a stejnì pak bylo kadý
den.
V té dobì pøiel do mlýna nový
práek, a kdy se dovìdìl, co se tu
dìje, umínil si, e pøijde vìci na
kloub. Ve mlýnici zùstal na noc
a èekal. Kdy se pøiblíila pùlnoc,
objevil se èert a zaèal øádit a zrak
pøecházel. Práek se na takovou nièemnost nemohl dívat, vzal lopatu
a èerta ve vhodnou chvíli pratil pøes
prsty. Ten zaøval bolestí a rychle
zmizel. Práek staèil pouze zaznamenat èertovo volání, e se vrátí.
Èert neletìl daleko, mìl sídlo na
blízkých Kozích høbetech. Usedl na
skálu a pøemýlel, jak by se mlynáøi
pomstil. Pak dostal nápad. Urval kus
skály a letìl k Moravèi s úmyslem
hodit ho na mlýn. Kdy se s tìkým
bøemenem blíil ke mlýnu, bylo pøed
kuropìním. Vtom v Moravèi zakokrhal kohout, èert ztratil svou moc
a balvan musel pustit na zem. Ten
pak s rachotem dopadl na stráò za
mlýnem, kde zùstal leet. Lidé mu
pak øíkali Èertova skála, ale dnes u
ho nenajdete. Pøed léty ho rozbili
a pouili pøi stavbì nové silnice. Je
to koda, protoe podle pamìtníkù
u nìj kadý rok rostly zvlátní velké
høiby s úplnì èernými hlavami.
Podle jiné verze povìsti o Èertovì skále prý mlynáø vycházel s èertem celkem v dobrém. Èert docházel do mlýna kadou noc, pobesedoval s mlynáøem a nejednou mu
vyvedl nìjakou tu èertovinu. To
mlynáøe zlobilo, a kdy to èert jednou pøehnal, mlynáø mu strèil prsty
mezi mlýnská kola. Èert bìdoval
a slíbil, e se mlynáøi pomstí. Na Kozích høbetech urval kus skály - a jak
to bylo dál, u víte.
Pro úplnost jetì dodejme, e
podle staré povìsti se tu ve mlýnì
Jiøího Valkouna zastavili Jan Hus
a Jan ika. Ale na tom není zbla
historické pravdy.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Ladislav mejkal, Vráná
Magdalena Hotová, Chotoviny
65 let Vladislav Køí, Chotoviny
Hana Trojanová, Chotoviny
Anna Jiránková, Jeníèkova Lhota
75 let Marie Sedláèková, Liderovice
90 let Vladimír Dulík, Chotoviny
92 let Josef Vlasák, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Chotoviny  místo, kde iju rád/a
Druhého èervence letoního roku uplyne 750 let od první písemné zmínky
o obci Chotoviny. Toto významné výroèí si bude nae obec pøipomínat
kulturními a spoleèenskými akcemi v prùbìhu celého roku. Svou trokou do mlýna pøispìje i Spolek pøátel koly Chotoviny. Spolek ve spolupráci se Základní kolou a Mateøskou kolou Chotoviny a Obcí Chotoviny vyhlásil dìtskou výtvarnou soutì na téma Chotoviny - místo, kde
iju rád/a. Soutì je rozdìlena do tøí kategorií. První kategorie je pro
dìti, které navtìvují mateøskou kolu, 1. a 2. tøídu. Druhá kategorie
zahrnuje dìti navtìvující 3. a 5. tøídu a poslední tøetí kategorie je
urèena pro áky 6. a 9. tøídy. V kadé kategorii vybere hodnotící komise
sloená se zástupcù spolku, koly a obce tøi nejlepí práce. Na autory
vítìzných prací èekají drobné hodnotné ceny. Výtvarné práce je moné
vytvoøit libovolnou technikou v jednotném formátu o velikosti A3.
Podrobná pravidla soutìe naleznete na webových stránkách
www.zschotoviny.cz. Výstava vech soutìních prací probìhne v rámci
Chotovinských slavností v sobotu 13. srpna 2016. Své práce mohou
dìti do soutìe pøihlásit do 22. kvìtna 2016 u Jany Lorencové, pøedsedy
spolku (pechacovaj@centrum.cz). Jana Lorencová, pøedseda spolku

DRUHÉ GULÁOVÁNÍ SE BLÍÍ
Spolek pøátel koly Chotoviny poøádá
druhý roèník soutìe o nejchutnìjí gulá. Ochutnávka pøihláených guláù
probìhne v sobotu 16. dubna 2016
od 16 do 20 hodin v sále kulturního
domu v Chotovinách. Nebude chybìt dobré pivo a pøíjemná
hudba. Návtìvníci akce zvolí tøi nejchutnìjí guláe, na nì
èekají drobné ceny. Chutná Vá gulá Vaim blízkým, pak neváhejte a pøihlaste se! Pøihláky do 10. dubna 2016 u Jany
Lorencové (pechacovaj@centrum.cz, tel. 606 383 696).
Pøijïte se pøíjemnì pobavit a pochutnat si na výborných
guláích. Tìíme se na setkání s Vámi.

Jana Lorencová - pøedseda spolku

Nový obèánek
Sofie Bidaøová
Chotoviny
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Tøíkrálová sbírka 2016
Podìkování vem koledníkùm, spolupracovníkùm a dárcùm v Chotovinách.
Tak jako kadý rok, i letos zaèínal
leden obdobím, ve kterém se lidé
v celé republice mohli setkat s tøíkrálovými koledníky v bílých plátích
a korunkách.
V sobotu 9. ledna 2016 odpoledne vyrazily skupinky Tøí králù do
chotovinských ulic a domácností.
Výtìek v jejich sbírkových pokladnièkách èinil celkem 16 451 Kè.
Sbírka probìhla také v chotovinském kostele sv. Petra a Pavla. Zde
se vybralo celkem 5 000 Kè.

Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem spolupracovníkùm
a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc pøi realizaci sbírky - vedoucím
skupinek Tøí králù Blance Kaèírkové, Josefínì Kaèírkové, Olze Novotné, Daniele Krejèové a panu faráøi
P. Vladimíru Korandovi. Velký dík
patøí vem tøíkrálovým koledníèkùm
 letos koledovali: Kristýna Ludvíková, Kateøina Matouková, Andrea
Jaroová, Yvona Kodadová, Elika
Mendelová, Anna imanová, Kateøina Maitnerová, Frantiek Uhlíø,
Adam Cetlovský, Vojtìch Køemen,
Jaroslav Svatek a Miroslav Smr.
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Podìkování za pomoc pøi organizaci a koordinaci sbírky v Chotovinách patøí také Mgr. Hanì Vojtìchové z Farní charity Tábor, paní
Zuzanì Janoukové, Adéle Drtinové
a Mgr. Martinì Sochùrkové, zástupkyni øeditele Z Chotoviny.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky
ve Farní charitì Tábor èiní 107 471 Kè
a bude vyuit tímto zpùsobem:
35 % výtìku sbírky bude pouito
na pøímou humanitární pomoc
doma i v zahranièí, pøedevím v oblastech zasaených pøírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty
nebo v oblastech s dlouhodobì nepøíznivými ivotními podmínkami.
65 % finanèních prostøedkù bude

poskytnuto organizátorovi sbírky,
tedy Farní charitì Tábor. Organizace tyto peníze
pouije na financování vlastních projektù (Auritus  centrum pro lidi
ohroené drogou, Dobrovolnické
centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potøeb pro lidi v nouzi
a v obtíné sociální situaci).
Jménem Farní charity Tábor dìkujeme vem dárcùm, kteøí nae koledníky neodmítli a vìnovali jim do
pokladnièek finanèní obnos.
Za Farní charitu Tábor
Mgr. Ivana Haplová, øeditelka

MAKARY 2016

V sobotu dne 6. 2. 2016 jsme se seli, jako ji tradiènì,
v hojném poètu rùznorodých masek a pøevlekù. Sraz byl
naplánován jako obvykle ráno v 8.00 hodin v hostinci
U Sluneèkù. A po ose Jedlany, Beranová Lhota, Polánka,
Chotoviny a Èervené Záhoøí jsme absolvovali celou trasu.
Nutno podotknout, e se ve obelo bez vìtích karambolù.
Chtìli bychom tímto podìkovat vem, kdo se spolupodíleli
a samozøejmì vem, kdo se na nás pøipravili - bez Vás by to
pøeci nelo! Èást výtìku byla vìnována jako kadý rok u
tradiènì fotbalovému oddílu Chotoviny.

Draci v únoru jen vítìznì, a tím vyhráli pøebor

Na prvním únorovém turnaji jsme odehráli
jen jeden zápas, protoe druhý soupeø kontumaènì prohrál. Odehraný zápas proti Sudomìøicím byl z naí strany jednoznaèný, protoe soupeø pøijel pouze s minimálním poètem hráèù, tzn.
5 plus gólman. Velmi brzy se tato nae výhoda
projevila na skóre. Po gólech Praáka, D. Èecha,
Havlíka v prvních deseti minutách bylo vlastnì
rozhodnuto. V dalí desetiminutovce pøidali góly
Praák, O. Èech, Havlík. Soupeø do poloèasu sníil na 6:1. Po pøestávce skórovali jetì Stiebler
a Vaník. Soupeø jetì zazlobil dvìma góly a na
závìr Havlík zavril hattrick a zápas skonèil 9:3.
Tímto výsledkem jsme se posunuli mezi vedoucí
trojku Pøeboru, kde vichni mìli stejný poèet bodù
(díky skóre poøadí Sudomìøice, Jistebnice,Chotoviny). Rozhodlo poslední kolo.
V posledním kole jsme se utkali s týmem Real
Tábor. Zápas zaèal dobøe, chybu soupeøe v roze-

hrávce vyuil Stiebler k vedoucímu gólu. Soupeø
rychle vyrovnal. Do pøestávky jetì Praák vrátil
vedení na naí stranu. Po poloèase zase hrál lépe
soupeø, nejdøíve vyrovnal a pak strhl vedení na
svoji stranu. Díky trpìlivé høe jsme vyrovnali Lukeem a vedení strhl na nai stranu Havlík. Pak
i soupeø vyuil chybu v rozehrávce a srovnal skóre. Zápas el do prodlouení = nájezdù, kde nai
hráèi byli 100% a ná gólman také. Vyhráli jsme
5:4 na samostatné nájezdy. Druhý zápas proti
Sokolu Jistebnice byl jednoznaèný. Bìhem prvních minut Havlík vstøelil gól zpoza branky. Pak
jsme trefili dvì tyèe a dvì bøevna. Nedá, dostane, a tak soupeø vyrovnal. Byli jsme lepí, co se
zaèalo potvrzovat gólovì, nejdøíve Kotrlíkem,
soupeø zase z ojedinìlé akce vyrovnal. Pak se
gólovì prosadili vichni obránci v poøadí Praák
st., Heømánek a Pìkný. Po pøestávce jsme ubrali
a to i gólovì. Prosadil se jen Havlík, Vaník, Stiebler

a nakonec Luke. Soupeø dal taky
gól a rozeli jsme se naím vítìzstvím 9:3. Èekali jsme na výsledky
dalích zápasù, které urèily koneèné poøadí letoního pøeboru (o 13. - 18. místo TFbL). Vzhledem k tomu, e jsme v posledním kole získali
nejvíce bodù z vedoucího tria, tak jsme tuto soutì vyhráli a celkovì v letoním roèníku obsadili
13. místo (loni 12.)
P. Havlík

KONEÈNÁ TABULKA
1. Draci Chotoviny
2. Tazmani Jistebnice
3. NordBlanc
4. Real Tábor
5. Sokol Sudomìøice
6. TJ Sokol Jistebnice

V Vsn Psn P skóre body
6
5
5
5
5
1

1
1
1
0
0
0

0 3 50:36 20
1 3 39:29 18
0 4 34:32 17
2 3 38:31 17
0 5 60:51 15
0 9 31:73 3

Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2016
Poslední lednový víkend se rozehrály boje o krajské tituly jednotlivcù pro rok 2016 a postupy na
Mistrovství ÈR vech kategorií.
Mladí a starí áci / ákynì (kategorie 10 - 12 a 13 - 14 let ) hráli ve
Strakonicích. V kategorii mladích
ákù zvítìzil Tomá Kopáèek z Jiskry Nová Bystøice - 257, 10. místo
Luká Haváèek - 166. ákynì ovládla árka Aujezdská z KK Lokomotiva Tábor - 266, na 9. místì se umístila Jana Bartoòová - 208. V kategorii starích ákù vyhrál Václav Kalous, Fezko Strakonice - 263, David
Bartoò obsadil 19. místo za 204 kuelek.
Na kuelnì v Blatné pokraèovali
dorostenky a dorostenci disciplínou

120 hs. Velkou radost nám udìlala
Lenka Køemenová, kdy zde zvítìzila a získala krajský titul za výkon 514
bodù. Tímto si také zajistila postupové místo na MÈR do Náchoda.
V dorostencích byl Pavel Makovec
14. za 459 kuelek, první místo obsadil Luká Pavel, Blatná - 549.
Pøebor kraje v juniorkách hostila
opìt kuelna v Táboøe v disciplínì
120 hs. Jako vdy se nae dìvèata
neztratila v bojích o juniorskou pøebornici. Tentokrát vítìzí a získává titul Mistra kraje a postup na MÈR ve
Vracovì Hanka Køemenová krásným
výkonem 551 kuelek, 6. místo Gábina Kuèerová - 517, 8. Iva Svatoová - 511.
Turnaj en hostily Slavonice i s na-

ím dvojím zastoupením. Nakonec
vítìzí Blanka Maková, Sokol Chýnov - 568, páté místo uhrává Lenka
Køemenová náhozem 518 kuelek
a je první náhradnicí na republiku
do Èeských Velenic. Alena Makovcová výkonem 499 obsadila 13. místo.
Poslední zastoupení jsme mìli
v kategorii seniorù, kteøí hráli v Èeských Velenicích. Titul zde obhájil
Milan Foøter, KK Lokomotiva Tábor
- 569. Pìkným výkonem 537 kuelek se prezentoval Jiøí Svaèina a jeho
13. místo ho poslalo na semifinále
Mistrovství ÈR do Slavonic. Ani zde
se Jirka neztratil a za 528 kuelek
a 11. místo si zahraje ve finále v Rosicích u Brna. Na nai úèast v mlá-

denických a juniorských kategoriích jsme ji zvyklí,
ale postup Jirky je milým a zaslouilým pøekvapením.
Výborné výsledky jsou dobrou
zárukou do budoucna, dìkujeme
vem za výkony a tìm úspìnìjím
moc gratulujeme. Zároveò pøejeme
hodnì zdaru, pìkné výsledky a sportovní záitky na Mistrovství Èeské
republiky.
Celková rekapitulace:
Mistøi Jihoèeského kraje + postup
L. Køemenová / dorostenky,
H. Køemenová / juniorky,
J. Svaèina / senioøi - postup,
L. Køemenová / eny - 1. náhradnice.
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2015/2016
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Centropen Daèice 2484 - 2538  2 : 6
Hrstka 438,
Køemen 406, Foøter 399, Hein 400, Bartoò 403, Bervida 438.
Øíká se, e historie se neopakuje, ale zde tomu bylo právì naopak,
a jetì hùøe - bohuel tentokrát ji bez bodù. Jak øíká ná vedoucí JB,
s výkony na úrovni okresního pøeboru nemùeme pomýlet vysoko. Sympatické drustvo z Daèic si právem odváí vítìzství, kdy jsme jim nekladli ádný odpor.
TJ Tøebíè  Chotoviny
3379 - 3277  6 : 2
Køemen 561,
Foøter 556, Vacko 553, Bartoò 531, Bervida 515, Hrstka 561.
V Tøebíèi jsme èasto získávali a chtìli jsme uspìt i letos. Hrajeme celkem
slunì, Petr sice prohrává na èíslo, ale bod urval. Honza F. prohrává
smolnì dráhy o 1,2 a 4 kuelky. Po první dvojici 1 : 1. Ve druhé Míra
vyhrává, Honzovi B. se pøíli nedaøí a prohrává. Stav 2 : 2 - 51 kuelek.
V konci nám svitla nadìje, po pùlce je náskok smazán, ale to bylo ve.
Domácí si závìr pohlídali a nakonec dostáváme 102 kuelek.
Chotoviny  TJ Loko È. Budìjovice 2552 - 2529 - 6 : 2
Bartoò 450,
Køemen 413, Vacko + Foøter 385, Hrstka 449, Bervida 411, Hein 444.
Utkání se suverénním lídrem divize nezaèalo astnì. Petr tìsnì prohrává a Míru støídá a vytahuje nához Honza F. Stav 0 : 2 - 68 bodù. Úvod jako
ve zlém snu. Poté se vak prùbìh otáèí, jednotlivé duely vyhráváme
a umazáváme náskok. Poslední hrající, vedoucí Honza, má tìký úkol.
Vedeme sice 3 : 2, ale ztrácíme 4 kuelky. Ve velice vypjatém utkání se
vak tìstí pøiklonilo na nai stranu. Honza výborným, soustøedìným
výkonem jasnì soupeøe pøehrává a vítìzíme 6 : 2. Snad jen ménì takových hororù.
Domácí utkání jarní èásti:
11. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Kamenice
25. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Start Jihlava
8. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Nová Vèelnice

Drustvo B  Krajský pøebor

Tatran Lomnice n/L  Chotoviny B 2543 - 2388  7,5 : 0,5 Svaèina 417,
Kuèerová 362, Filip 408, Chobotský 392, Makovcová 408, Køemenová L. 401.
Protoe domácí utkání s Kunakem jsme odloili, jedeme opìt ven.
Lomnice je pro nás nedobytnou tvrzí a ani tentokrát to dobývání nebylo
o moc lepí. Od nejhorího moného výsledku nás zachránil pùlbod Honzy. Venku nám to prostì zatím nejde.
Chotoviny B  TJ Dynamo È. B. 2466 - 2411  6 : 2 Chobotský 423,
Makovcová 422, Køemenová L. 398, Svaèina 418, Kuèerová 411, Filip 394.
První jarní domácí zápas. Dynamo je na chvostì a je vidìt, e o dnení
body velice stojí. To ale nemùeme dovolit. V prvním duelu to nevypadá
dobøe, soupeø na Honzu nahrál 16 døev. Ale hned ve druhém Ája vechno vrací i s úroky, 1 : 1 + 17 kuelek. Ve tøetím zaváhá Lenka a jsme na
1 : 2 - 4. V dalích tøech duelech ale soupeøe pøehráváme a bereme oba
body za 6 : 2 + 55 kuelek. Dùleité body!
Chotoviny B  TJ Kunak
2428 - 2412  5 : 3 Køemenová L. 423,
Chobotský 403, Makovcová 383, Svatoová 404, Kuèerová 399, Svaèina 416.
Odloené utkání s Kunakem pøineslo drama a do samého konce.
Pomohly tomu nae nepøesvìdèivé výkony. Doma to umíme i lepí. Rozhodující náskok na soupeøe nahrála Lenka a dùleitý tøetí bod uhrála
pátá Gábina. Do posledního duelu jdeme za stavu 3 : 2 a 51 døev pro nás.
Soupeøi to ale padá a jednu chvíli se zdá, e náskok nevydrí. Nakonec
v závìru nìkolikrát chybuje a to nám staèí ke koneènému vítìzství 5 : 3
o 16 kuelek. Dalí cenné body.
Domácí utkání jarní èásti:
4. 3. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Jiskra nová Bystøice
18. 3. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Sokol Nové Hrady
1. 4. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Sokol Sobìnov

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Sokol Chýnov  Chotoviny D 2191 - 2443  1 : 7
Otradovec 435,
Nový 400, mejkalová 430, Dìd 364, mejkal 391, Filip 423.
Poslední zápas základní èásti potvrzuje 1. místo v dlouhodobé soutìi.

Vyøazovací èást OP Tábor  play-off

Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov 2410 - 2185  6 : 2
Otradovec 448,
Kubeová 394, Dìd 372, mejkal 377, Nový 418, Filip 401.
V prvním zápase play-off opìt naráíme na Chýnov. Vyhráváme celkem
s pøehledem o 225 kuelek, ale mohlo to být i lepí. Anièka s Láïou
prohrávají o pár kuelek a tím soupeø odvrací nepopulárního kanára. Tak
hurá na odvetu do Chýnova!
M. Vacko

Drustvo dorost A  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD
Chotoviny  TJ Silon Sez. Ústí

1387 - 1259  3 : 1
Bartoò 480,
Køemenová M. 463, Køemenová L. 444.
Úvodní utkání roku 2016 zaèalo velmi slibnì. David i pøes støídání na
stranì soupeøe vybojoval první bod pro drustvo. Proti Martinì nastoupila jedna z nejlepích hráèek nejen na jihu Èech. První dvì dráhy Martinì utekly, ale pak se smùlou prohrála opravdu jen o pár kuelek. Svou
hru sice prohrála, ale i tak se jí podaøilo udret mírný náskok. Schylovalo
se k velkému boji. Natìstí pro nás se vak poslední hráèce soupeøe
vùbec nedaøilo, a tak Lenka s pøehledem vybojovala dalí bod a nae
první celkové vítìzství.
Chotoviny  TJ Loko È. Budìjovice 1407 - 1512  0 : 4
Makovec 496,
Køemenová Lenka 445, Køemenová Martina + Bartoò 456.
Hosté od zaèátku jasnì dávají najevo, e si dnes pøijeli pro body. S Lenkou
pøestala kamarádit dráha è. 1 a i pøes vekerou snahu na druhé dráze si
soupeø pøipisuje první bod. Ani Martinì se nedaøí soupeøe pozlobit.
Pavel sice svého soupeøe poráí na èíslo, ale protoe prohrál na dílèí
body 1 : 3, bod si bere soupeø. Nepopulární kanárek opìt zazpíval.
TJ Sp. Pelhøimov  Chotoviny
1562 - 1444  3 : 1
Bartoò 482, Køemenová Lenka 449, Makovec 513.
Pøestoe se Pelhøimov nachází na pøedních pøíèkách tabulky, rozhodli
jsme se neházet flintu do ita a soupeøe potrápit. David se svého soupeøe
stateènì drel, po 2 drahách byl stav 1 : 1. Pak vak soupeø zmobilizoval
vechny síly a dovednosti a Davidovi utekl. Stejnì se daøilo i Lence.
Pavel pak vybojoval ve vypjatém duelu za bouølivé atmosféry jeden èestný bod. Sice jsme nevyhráli, ale svého soupeøe jsme opravdu potrápili.
TJ Centropen Daèice  Chotoviny 1574 - 1387  4 : 0 Makovec P. 509
Bartoò D. + Køemenová L. 480, Køemenová M. 398.
Výsledek závìreèného zápasu je v souladu s celým prùbìhem sezóny.
I kdy David s Lenkou nakonec uhráli pìkné èíslo, získávají pouze jeden
pomocný bod. Martinì se bohuel nedaøí, i kdy po první dráze také
vybojovala jeden pomocný bod. Ani Pavel, pøestoe podává kvalitní výkon, nakonec nemá proti výbornì hrajícímu soupeøi anci.
V sezónì 2015-2016 se drustvo poprvé zúèastnilo soutìe ligy dorostu.
I kdy se nám nedaøilo tak, jak bychom si pøedstavovali, hodnotíme svoji
úèast v soutìi kladnì. Bylo to období sbírání cenných zkueností, poznávání nových kuelen, navazování nových pøátelství.
Pøestoe jsme od poèátku prohrávali jeden zápas za druhým, hráèi a hráèky
to nevzdali a vdy s novým odhodláním li do dalích bojù. Nejdùleitìjí
ale je, e se z nich stala opravdu dobrá parta a dokáí jeden druhého
podpoøit. Dìkujeme také vem fanoukùm, kteøí nás v uplynulé sezónì
podporovali a dreli nám palce. Pevnì vìøíme, e pøítí roèník soutìe bude
úspìnìjí.

Èeský pohár dorostu  ÈPD

Kromì bojù v ligové soutìi se hráèi dorostu úèastnili i celorepublikové
soutìe Èeského poháru dorostu. Tato soutì je urèena pro hráèe od 15 do
18 let. Je sloena ze 6 turnajù, kde soutìí kadý jednotlivec sám za sebe.
Výsledky turnajù se sèítají a z nich vzejde 20 nejúspìnìjích chlapcù
a 20 dìvèat, kteøí postoupí do velkého finále. Mezi chlapci se této soutìe
zúèastnil Pavel Makovec. I kdy patøí mezi nejmladí hráèe, rozhodnì se
neztratil a svými výkony dosáhl na 64. pøíèku z celkových 151 soutìících.
V kategorii dorostenek se zúèastnily Lenka a Martina Køemenovy. V této
soutìi ji nejsou ádnými nováèky. I ony podávaly kvalitní výkony
a v celkovém poøadí z 99 soutìících se usadily v polovinì tabulky.

Okresní pøebor dorostu

Nesmíme zapomínat ani na ty, kteøí nás reprezentují v okresní soutìi.
Drustvo ve sloení Jana Bartoòová, Danny Pultar, Martin Makovec a Luká
Haváèek bojovalo se støídavými úspìchy na kuelnách v Chýnovì a Loko
Tábor. I jejich výkonnost jde s poètem odehraných zápasù stále nahoru. Ani
jim nechybí chu hrát a vyhrávat. V této sezónì také ji vechny zápasy
dohráli a tak nezbývá nic jiného, ne vem podìkovat a popøát hodu zdar!
Zpracovala vedoucí a trenérka mládee Alena Makovcová,
které zároveò moc dìkujeme za obìtavost a strávený èas.

Pohár mladých nadìjí  PMN

V roèníku 2015-16 jsme mìli v Poháru mladých nadìjí jen dva zástupce Davida a Janu Bartoòovi. Konkurence v této kategorii je obrovská a kadé
zaváhání je velká ztráta v umístìní. Letos se naím nadìjím moc nedaøilo.
David se nakonec umístil 44. ze 123 a Jana 52. ze 67. Tudí postupová
estnáctá místa do finále byla hodnì vzdálená. Vìøíme, e i tyto cenné
zkuenosti, které za sezónu nasbírali, vyuijí k dalímu posunu, aby pøítí
rok byl lepí, ne tento.
Jan Bartoò
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Høitì bylo spíe moèál, a proto se hrálo vìtinou na vodì
Chotovinský fotbal slaví pøítí rok výroèí - 90 let
od svého zaloení. V prùbìhu celého roku tedy
budeme pøináet okamiky z historie oddílu. V minulém èísle byly na programu nejslavnìjí sezony, dnes to budou
léta od roku 1925 do roku 1945.
V roce 1925 se do sportovního dìní
v obci vloila Tìlovýchovná jednota Sokol
a vytvoøila oddíl kopané a házené. Bohuel
v té dobì nebyly finanèní prostøedky pro
provedení registrace fotbalového klubu.
Hrálo se pouze pøátelsky, jednotlivé zápasy
ale bohuel nejsou zaznamenány. Jetì
horí to bylo s házenkáøi, kterým pozdìji
oddíl pro nedostatek hráèù zanikl.
Fotbalový klub oficiálnì vznikl v roce
1927, pod názvem SK Chotoviny. Oddíl byl
po mírných problémech s úøady zaloen,
objevil se ale problém  høitì. Na zaèátku
se chodilo hrát na pastviny za tratí v Èerveném Záhoøí. Tamní nevyhovující podmínky
donutily funkcionáøe k akci. Poádali faráøe
o pronajmutí louky vedle Jezera, pod kopcem na Sedleèko. Louka ale nebylo to
správné oznaèení. Byl to toti moèál, a tak
se hrálo vìtinou na vodì. Pozdìji musely
být provedeny obrovské úpravy, aby bylo
høitì zpùsobilé pro hru. Netrvalo dlouho a na prvním chotovinském høiti se usku-

Foto z prvního zápasu roku 1927
teènil první pøátelský zápas. Chotoviny na
domácím høiti smetly Èekanice 4:1.
Chotovinský klub se pomalu rozjídìl.
Hrálo se stále pouze pøátelsky. Soupeøilo
se napøíklad s Rapidem Tábor, Milevskem
nebo Tuèapy. Na zápasy se èasto chodilo
pìky nebo jezdilo na kolech, take to bylo
velice nároèné. Dùleité ale bylo, e v kabinì panovala vdy skvìlá atmosféra. Hráèi
z vlastních prostøedkù pøispívali do kasy,
poøádaly taneèní zábavy nebo divadla a za
získané peníze pak nakupovali dresy a míèe.
V roce 1928 se koneènì podaøilo zaregistrovat klub do soutìe. První mistrov-

HOKEJBALOVÁ BITVA
POD IRÝM NEBEM JE TADY!

SOBOTA

19.3.
2016

CHOTOVINY  ÈERVENÉ ZÁHOØÍ
Po roce pøichází èas na u tradièní hokejbalovou událost, v sobotu
19. bøezna se chystá dalí zápas pod irým nebem Chotoviny versus
Èervené Záhoøí. Na parkoviti pøed bývalým kulturním domem se opìt
pøedstaví výbìry místních nadencù a poesté pùjdou do boje.
Zatím je historicky úspìnìjí tým z Èerveného Záhoøí,
pøehled výsledkù to dokazuje: výhra 5:4, prohra 4:7,
výhra 6:4, remíza 8:8 a loni výhra 8:2. Chotoviny mají co
oplácet a slibují tvrdou odvetu, máme se tedy na co tìit!
Moderátorem odpoledne bude Duan Mendel, øízení
zápasu si vzal opìt na starost zkuený arbitr Jaroslav
Nìmec. K úvodnímu buly se postaví starosta Zdenìk
Turek a místostarosta Jan Jordák. K pohodové atmosféøe znovu pøispìje i hudební doprovod DJ Martina
Kohouta a nebude chybìt obèerstvení. Letos se diváci doèkají i novinek. Pøipravena je tombola o zajímavé ceny a také soutìe pro dìti. Pøed samotným zápasem si dítka budou moci zastøílet
na branku nebo si vyzkouet slalom s hokejkou v ruce a doèkají se sladké odmìny.
Program startuje u ve 12:30, urèitì vezmìte dìti s sebou.
Zápas Chotoviny  Èervené Záhoøí pak zaène ve 14 hodin.
Zpestøete si sobotní odpoledne a pøijïte fandit!

ský zápas vyhrály Chotoviny 2:1 v Sedlci.
V dalích letech se klub obmìòoval a postupovalo se. Za dalích deset let se u hrála
krajská soutì 1. B tøída a dokonce se dvakrát usilovalo o postup dál. Na krajské úrovni se Chotoviny støetly napøíklad s Viktorií
Tábor, Jindøichovým Hradcem, Hlubokou,
Sobìslaví nebo Velenicemi. Úspìchy hráèù i klubu byly veliké, ale bohuel chybí
záznamy ze zápasù. Za druhé svìtové války
získal klub psychickou sílu, která se pozdìji po válce znaènì projevila.
Pøítì se tìte na 50.  60. léta, která jsou
i z dneního pohledu velice zásadní.

Roste v Chotovinách
nová fotbalová hvìzda?

Pro budoucnost fotbalové klubu je velice
dùleitá práce s malými
fotbalisty. Chotovinský
oddíl u v minulosti vyprodukoval nejednoho
skvìlého hráèe, který se
potom uchytil ve vyí
soutìi. Kadý rok odejde nìkolik vyvolených
mladých talentù do nejlepího okresního klubu, FC MAS Táborsko. Minulý rok si tento druholigový klub vytáhl z chotovinských kadetù mladého Petra Maree. Ten se
s výzvou v novém týmu vypoøádal skvìle. V kategorii U11 získal cenu pro nejlepího hráèe sezony. Rychlý neústupný univerzál s èíslem 15 na
zádech vyniká nasazením, citem pro hru a pøevyuje ostatní. Podle svých slov u ani svoje góly
nepoèítá, protoe se pohybují a v trojciferných
èíslech. Petr nastupuje i za Chotoviny, v týmu
kadetù je oporou a dokonce u válí i za áky.
V týmu Táborska hraje spolu s dalím chotovinským hráèem, Krytofem Novákem. Snad se jednou jejich odvedená píle na høiti zúroèí i ve velkém fotbale a Chotovinám pomohou vlastním
pøièinìním pøímo na trávníku, anebo za nì Chotoviny dostanou finanèní provizi.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

