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Kvìtinový ples obce
V sobotu 16. února se v sále
kulturního domu seli pøíznivci
tance a hudby na ji tradièním
plese, který kadoroènì organizuje nejen pro své obèany obec
Chotoviny.
Letoní roèník byl nazván
Kvìtinovým, a kvìtiny se tak staly hlavním motivem nejen výzdoby, ale i programu celého plesu.
Veèerem provázel moderátor
Daniel Èechtický a pøedtanèení
výbornì zvládly dívky z taneèní
skupiny MINI BOOM pod ve-
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dením paní Petry Voèadlové.
O hudební doprovod se postarala skupina Big Papa, je vem
zpøíjemnila veèer návratem do
zlaté éry bigbeatu.
Zpestøením plesu byla poznávací soutì zamìøená pochopitelnì na urèování kvìtin.
Devìt z deseti luèních kvìtin
poznalo hned nìkolik soutìících, proto o vítìzi nakonec rozhodl los. Pro mnohé neèekanì
soutì vyhrál Marian Vylít a jistì si tak otevøel dveøe mezi chotovinské zahrádkáøe.
Pùlnoèní pøekvapení pøedstavovala barmanská show, kdy
láhve a shakery létaly vzduchem. Své triky nám pøedvedl
Michal Novák, jediný absolvent
Las Vegas Bar Academy v Èeské republice.
Dìkujeme nejen organizátorùm plesu, ale také vem hostùm, kteøí na ná ples pøili
a skvìle se bavili. Tìíme se na
shledání na Plese obce Chotoviny 2020!
Martina Sochùrková

bøezen 2019
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Soutì o nejlepí
gulá popáté

V sobotu 6. dubna 2019 provoní sál
kulturního domu opìt vùnì masa, cibule
a papriky. Spolek pøátel koly Chotoviny poøádá ji pátý roèník soutìe o nejchutnìjí
gulá. Letoní Guláování odstartuje v 17
hodin ochutnávkou pøihláených guláù.
Návtìvníci svými hlasy zvolí tøi nejlepí
guláe, jejich kuchaøi si odnesou drobné
ceny. Nebude chybìt dobré pivo a pøíjemná
hudba. Vaøíte výborný gulá, který vdy zachutná Vaim blízkým, pak neváhejte a pøihlaste se! Pro uskuteènìní akce potøebujeme minimálnì 5 pøihláených guláù.
Pøihláky zasílejte na e-mailovou adresu:
spolek@zschotoviny.cz nebo na tel.:
605 900 087. Uzávìrka pøihláek je
30. bøezna 2019. Pøijïte se pøíjemnì pobavit a pochutnat si na vynikajících guláích. Tìíme se na setkání s Vámi.
Petra Suchopárková, pøedseda spolku

Podìkování obecnímu úøadu
a to pøedevím panu starostovi Mgr. Zdeòku Turkovi a paní Marii Knotkové za krásný svatební
obøad pøi pøíleitosti naí zlaté svatby. Dìkují manelé Bartoòovi, jejich rodina a pøátelé.
Vèelaøi jednali

V sobotu 2. února 2019 probìhla èlenská schùze naeho vèelaøského spolku. Spolek vede pìtièlenný výbor, pøedsedou je pan
David evèík. Velmi dùleitou úlohu mají dùvìrníci, kterých máme sedm a stále
nemáme náhradu za pana Jaroslava evèíka.
Ve spolku je celkem 64 vèelaøù, kteøí se starají
o 440 vèelstev. Oproti minulému roku ubylo
110 vèelstev!
Máme dva nové èleny, pana Lukáe Pláila
a pana Lubomíra Zrzaveckého. Ze spolku ode-

li paní Vìra Dlabalová, paní Iryna Krejcarová, pan Jaroslav evèík a pan Josef Vácha.
Stálým tématem a prblémem je léèení
vèel. Pøi doletu vèel a 5 km je zøejmé, e
nemocné a neléèené vèelstvo mùe nakazit vèelky na velkém území. Znova se apeluje na odpovìdnost kadého vèelaøe.
Abychom mìli pøehled o vech vèelstvech na naem území, je nutno tak jednoznaènì urèit hranice. V tomto se stále
nemùeme dohodnout, kdo bude mít na starosti Øevnov. Ná spolek nebo Borotín?
V. Zeman, místopøedseda spolku

POPLATKY, které vybírá v roce 2019 obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

590, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2019
nebo pololetnì  do 31. 3. 2019 a do 30. 9. 2019.
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STØÍPKY Z OBCE

❖ RO schválila vítìzem výbìrového øízení

pro akci Obnova vodovodu Chotoviny,
ul. Na Vyhlídce firmu KAWAS-W. Nabídková cena 2 067 532,00 Kè bez DPH.
❖ RO schválila vítìzem výbìrového øízení
pro akci Oprava místních komunikací na
Polánku, v Moravèi a v Chotovinách, ul.
Drustevní ke sbìrnému dvoru, firmu
STRABAG a.s., provozní jednotka Sobìslav.
Nabídková cena 1 612 913,00 Kè bez DPH.
❖ RO schválila vítìzem výbìrového øízení
pro akci Obnova kanalizace v ulici Krátká firmu KAVAS-W. Nabídková cena
1 031 094,30Kè bez DPH.
❖ RO schválila vítìzem výbìrového øízení
pro akci Pøestavba kuelny Chotoviny
firmu FIMAX, stavební firma, s.r.o.
Nabídková cena 5 095 079,00 Kè bez DPH.
❖ Na základì Petice za zlepení dopravní
obslunosti obce Chotoviny poádala obec
krajského koordinátora dopravy spoleènost JIKORD o zajídìní spojù linky 390 100
na autobusovou zastávku Chotoviny, vlakové nádraí v co nejvìtím rozsahu.
❖ Obec Chotoviny podala ádost o dotaci
na výstavbu sportovitì v Jeníèkovì Lhotì. Poádali jsme Nadaci ÈEZ.
❖ RO schválila úèetní uzávìrku Základní
koly a Mateøské koly Chotoviny, okres
Tábor. Hospodáøský výsledek ve výi
6 744,42 byl pøidìlen rezervnímu fondu
koly.
❖ RO vzala na vìdomí zápis ze zasedání
Osadní rady Øevnov. Dne 26. 1. 2019 byla
zvolena nova osadní rada ve sloení
pøedseda Milou Vácha, èlenové Marie Nováková, Blanka Kostková, Robin Francl
a Jiøí Novák. Nová OR navrhla opravy
obecního majetku, které je nutné v dohledné dobì zrealizovat.
❖ RO po dalím jednání se zástupci Èeské
poty nezmìnila názor a nadále nesouhlasí s navrhovaným sníením poètu otevíracích hodin pro veøejnost na potì
v Chotovinách.
❖ Na místo investièního technika obce byla
vybrána ing. Petra Hlinková.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa, jeho dritel má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce  splatnost do 31. 3. 2019.

Stoèné 662, Kè/rok (576,- 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, nádre)
â nebo za obèana, který celoroènì bydlí v nemovitosti (bez trvalého pobytu),
a tato nemovitost je pøipojena na kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj
vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2019.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na
obecní vodovod, je stoèné fakturováno dle odebraného mnoství pitné vody
spoleènì s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (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-Poplatky).

❖ V bøeznu bude v ulici Zámecká pokáce-

no devìt stromù. Dùvodem kácení je velmi patný zdravotní stav stromù a tím
ohroení zdraví a majetku obèanù. Obyvatelé sousedních nemovitostí budou
o termínu prací informování.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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NESTÁLOST

Jsme lidé rùzní, jak s oblibou øíkal T. G. Masaryk. Nìkdo je neastný a skoro si zoufá, má-li kvùli zamìstnání zmìnit bydlitì a radìji
pøetrpí i jistou finanèní újmu, jen
kdy nemusí nic mìnit na dosavadním zpùsobu ivota. Na druhé stranì jsou lidé, o kterých nai pradìdové øíkali, e mají boty z toulavého
telete, pøípadnì pìknì po èesku
e nemají sicflaj. Jakási dosud
neznámá síla je ene z místa na místo, stále mìní zamìstnání a jen se
trochu usadí, zase pomýlí na nìjakou zmìnu.
K takovým lidem bezesporu patøil i Josef Hlávka, který se v roce 1880
narodil v Ratiboøských Horách
a v dobì, kdy se odehrál jeho smutný pøíbìh, mu bylo tøicet let. Mladý
statný mu, u kterého by se dalo pøedpokládat, e mùe ít spokojenì
a snad i astnì. Jen jedno se lidem
zdálo podivné: proè tak èasto støídá
zamìstnavatele.
S enìním Josef pøíli nespìchal.
Snad dal na rady kamarádù, e na
manelský chomout má stále dost
èasu, moná nemohl dlouho najít tu
pravou. Zmìnit mládenecký stav za
manelskou klícku se rozhodl a
v sedmadvaceti letech a za svou ivotní druku pojal jistou sleènu
Aneku. Jak u to zpravidla bývá,
první mìsíce spoleèného ivota se
obìma partnerùm zdály pravým rá-
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jem, ale pak se v Josefovi èím dál
tím víc zaèala hlásit o slovo jeho
neklidná povaha enoucí ho z místa na místo, z jistoty do neznáma.
Aneka brzy vycítila, co se s jejím Josefem dìje. Pro boha ivého
ho prosila, aby se u koneènì usadil, nael si stálé zamìstnání, které
ho bude bavit a hlavnì - aby zùstal
doma. Její naléhání ale bylo marné.
Josefa volaly cizí kraje a tak nakonec
jeho vìènì neklidná povaha zvítìzila nad Aneèinými prosbami. Brzy
po svatbì opustil milující enu i rodné Ratiboøské Hory a nazdaøbùh se
vydal do irého svìta. Ale nikde nevydrel dlouho. V kadém novém
místì vydrel pracovat jen krátkou
dobu a pak ho jeho nestálá letora
hnala dál.
Josefovi se pomìrnì dobøe vedlo v Sasku, kde se mu podaøilo získat velice výhodné zamìstnání. Práci, která ho skuteènì tìila, ale jen
se trochu ohøál, zaèalo se mu stýskat po domovì. Tak se stalo, e jednoho dne nepøiel do práce a ne
jeho zamìstnavatel mohl zjistit, co
je toho pøíèinou, Josef u byl sluných pár kilometrù na cestì do Ratiboøských Hor. Aneka ho doma radostnì pøivítala, ale kdy zjistila, e
se vrátil bez krejcaru výdìlku a pak
ani doma se nehrnul do práce, bylo
to pro ní dost velké rozèarování, protoe jako pomocná dìlnice v místní
cihelnì musela tìce pracovat, aby
uhájila holé ivobytí.

Podìkování za sbírku pro Diakonii Broumov.
Váení obèané, dìkujeme Vám vem, kteøí jste vìnovali
spoustu vìcí do sbírky pro Diakonii Broumov. Vìøíme, e
budou vyuity jako pomoc potøebným v jejich nelehkých
ivotních situacích.
Marie Knotková

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Anna Beneová, Chotoviny
Marcela Kejvalová, Chotoviny
65 let Miroslava Lukeová, Chotoviny
Zuzana Spálenková, Èervené Záhoøí
70 let Pavel Novák, Èervené Záhoøí
75 let Zdeòka Pavlíková, Chotoviny
85 let Jindøich Martínek, Moraveè
90 let Vlasta Zachariáová, Brouèkova Lhota
93 let Vladimír Dulík, Chotoviny
95 let Josef Vlasák, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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Zatímco si Aneka lámala hlavu,
jak svého mue napravit, Josefovi
trochu otrnulo, a proto se rozhodl,
e se ke svému chlebodárci v Sasku
kajícnì vrátí. Aneka to povaovala
za rozumné a vidìla v tom manelovo zmoudøení. Josefa vybavila na
cestu a i nìjaký tìce vydøený krejcar mu pøidala na pøilepenou. Teprve po jeho odchodu zjistila, e jí
zmizely vechny tìce vydìlané peníze, které si Josef zøejmì vypùjèil na cestu. To jí ponìkud vzalo
iluze o manelovì váném úmyslu
se koneènì usadit, a kdy se pak
z ciziny nejen neozval, ale ani jí neposlal nìjaké peníze, zásadnì zmìnila názor na svého mue. Proto
nebylo divu, e kdy se Josef v roce
1910 znovu kajícnì vrátil, Aneka
pøed ním pøibouchla dveøe a nechtìla
o nìm ani slyet.
Tato nová skuteènost ale s Josefem pohnula. Nael si zamìstnání
ve Schwarzenberských vápenkách
a s rozhnìvanou manelkou se snail udobøit. Ale neuspìl, a proto pùsobil na city její matky, a kdy ani to
nepomohlo, pøikroèil k násilí, ale také
bez ádoucího výsledku. Aneka
zùstávala pevná jako skála a o Jose-

fovi nechtìla ani slyet.
Odvrhnutý manel koneènì poznal, e jeho vekerá snaha oblomit
Aneku zùstává bez odezvy, a proto
se rozhodl. 29. ledna 1911 neel do
práce, v Táboøe si koupil revolver
a po návratu z mìsta si na Aneku
poèíhal. Neèekal dlouho a uvidìl jí,
jak se s kamarádkou vypravila do
lesa. Zde se obì eny rozely a zaèaly sbírat chrastí. Kdy Aneka dola
do míst, kde se øíká V dolinách, zùstala stát jako pøimrazená! Pár krokù pøed ní stál Josef. Aneka se rychle probrala z pøekvapení a chtìla se
spasit útìkem, ale manel jí zastoupil cestu a snail se jí zadret. Aneka sebrala vechny síly, vytrhla se
mu a znovu zaèala utíkat k domovu.
Vtom zaznìly dva výstøely. První rána
minula cíl, druhá zasáhla neastnou enu do køíe a Aneka klesla
k zemi jako podatá. Josef ji vzal do
náruèe, odnesl jí domù, kde se jí
podle svých sil snail pomoci. Brzy
poznal, e sám na to nestaèí a bìel
pro lékaøe. Ten enu prohlédl, vyòal
náboj z tìla a poskytl jí nutné oetøení. Pak, jak mu ukládala povinnost,
oznámil celou vìc èetnictvu. Ti se
pochopitelnì hned vydali do Ratiboøských Hor, aby pøípad øádnì vyetøili. Kdy docházeli k domku
manelù Hlávkových, zaslechli dva
výstøely. Rychle dobìhli ke stavení,
snaili se vyrazit dveøe, ale ty byly
pøepevné. Otevøel je a narychlo pøivolaný zámeèník.
Kdy èetníci vstoupili do domku, naskytl se jim hrùzný pohled.
Josef Hlávka leel v tratoliti krve
a jeho ena jen nìkolik krokù od jeho
tìla. Oba nejevili známky ivota.
Pøi bliím ohledání Josefova
tìla bylo zøejmé, e mu u není pomoci. Aneka byla zranìna tece, ale
díky lékaøské péèi se za èas zase
mohla vrátit do normálního ivota.

Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Gabriela Svatková
Èervené Záhoøí

Krytof Pazourek
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
KATRINE ENGBERG  KRVAVÝ ÚPLNÌK. Policejní vyetøovatel JeppeKorner se právì vrátil z dovolené a
kromì tuhé zimy ho v Kodani èeká i
zapeklitý pøípad. Ve snìhové závìji
v Orstedsparken je nalezen mrtvý
mu, kterého policie nejprve pokládá za umrzlého bezdomovce, ne se
ukáe, e jde o brutálnì zavradìnou známou osobnost. Vyetøování
se neèekanì komplikuje zmizením
mue, který obì znal. Jde o moného pachatele, nebo mu snad hrozí
nebezpeèí, protoe nìco ví?
JAY FORMAN  JEDNOSMÌRNÁ
JÍZDENKA. Kdy novináøka a cestovatelka Lee Smithová dostane esemesku Nìkdo se mì pokusil zabít,
nejprve si myslí, e si její nejlepí
kamarád Jack Hughes jen stìuje na
nìkoho, kdo ho pøedjel v autì. Jenome ono ho to auto nepøedjelo,
ale srazilo. Jack skonèil s vykloubeným ramenem a nìkolika zlomeninami v nemocnici a je si jist, e ten
útok souvisí se záhadnou smrtí mladé
dívky na berkshirské internátní kole. Jack, protoe je jejím sponzorem

a èlenem správní rady,
chtìl neastnou událost proetøit a
o to teï také poádá Lee. Té se do
celé vìci vùbec nechce. Na oné kole se sice s Jackem potkali, nevzpomíná vak na období studií vùbec
ráda, protoe byla obìtí ikany.
A mrtvá dívka je navíc dcerou její
úhlavní trýznitelky. Jenome nejlepí kamarádi se neodmítají...
MICHELLE SACKS  V DOBRÉM
I ZLÉM. Napínavý psychothriller plný
neèekaných zvratù, který provokativnì odhaluje temnou stranu manelství, mateøství a pøátelství. Bezmeznì milující manelka, oddaný manel, opeèovávané dítì. Amerièané
Merry, Sam a Conor jsou perfektní
rodina, ijící na perfektním místì.
Merry si domácký ivot nemùe vynachválit - peèení, práce na zahradì, péèe o malého syna. Sam zaèíná
po odchodu z univerzity s novou
kariérou filmaøe. Obèas se pøistihnou, e sami nevìøí tomu, jak astní jsou. Tady na védském venkovì,
kde zaèínají ít svùj nový perfektní
ivot. Kdy je v jejich védském ráji
navtíví Merryina kamarádka Frank,
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stane se okamitì souèástí rodiny. Sblíí se s malým Conorem.
A se Samem. Frank a Merry jsou
skoro jako sestry, proto Frank
okamitì odhalí vìci, které ostatním

unikají. Fale a zradu, kterým se dá
pøi pohledu na tuhle pohádkovou rodinku tìko vìøit. Ale jenom Frank
ví, co se tady skuteènì odehrává...Kdo je manipulátor a kdo obì?

Pro dìti a mláde:
LUKÁ FIER  PTÁKOVINY PIRÁTSKÉHO PAPOUKA. e papouci
nemùou zaít ádné poøádné dobrodruství? Tak to jste tedy na omylu, ne-li na vìtvi! Jsem papouek
Rudy a v ivotì jsem toho zail u
dost. Unesli mì z rodného hnízda,
el jsem z klece do klece a nakonec
jsem skonèil u pirátù! A to bylo jedno dobrodruství za druhým - bezvìtøí, bouøka, vzpoura, pøepadení,
úprk pøed indiány... Uili jsme si
s kapitánem Dinem, Perloøitkou,
Spáleným Pepém, Drobeèkem, Sardiòákem, Fajfkou Benem a ostatními piráty spoustu legrace, párkrát
nám lo o zobák, ale jedno vám povím - nikdy jsem se s nimi nenudil.
Ostatnì - pøeètìte si sami, co vechno nás potkalo!
PAVEL RUT  VELKÁ KNIHA ÈESKÝCH POHÁDEK. Svìt víl a kouzelníkù, skøítkù a vodníkù, stateèných
princù a krásných zakletých prince-

zen, hloupých i prohnaných èertù,
venkovských chasníkù a lidoravých
obrù - tak pestrý a kouzelný je pohádkový svìt, který najdete v této
kníce. Velký soubor známých
i ménì známých èeských pohádek se
pøed vámi v celé své nádheøe a rozmanitosti otevírá díky pøevyprávìní
Pavla ruta a krásným ilustracím Evy
Frantové.
KID CUBE  DENÍK MALÉHO MINECRAFÁKA. Jmenuji se Minus. Je
mi dvanáct a píu si deník. Jo a iju
v Minecraftu. Stejnì jako vichni
ostatní od nás, se mám stát farmáøem. Já chci ale nìco jiného! Vdycky jsem tajnì snil o tom, e se stanu
bojovníkem a budu bránit svou vesnici pøed útoky nepøátelských mobù.
A nyní mám pøíleitost si svùj sen
splnit... Zjistil jsem toti, e pìt nejlepích studentù z naí koly nastoupí na trénink bojovníkù. Udìlám ve pro to, abych se dostal mezi
nì!
Z. Sumerauerová
V sobotu dne 23. 2. 2019 jsme
zhlédli v KD jednu z nejúspìnìjích a nejhranìjích divadelních her
Frantika Ringo Èecha Dívèí válka.
Tutu skvìlou komedii nám pøijel zahrát amatérské divadelní sdruení
Draiètí komedianti. Pøi sledování
lechtivé parodie na souití obou lidských pohlaví zaili diváci veèer plný
humoru, smíchu a dobré nálady.
Z. Sumerauerová
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019
Tak a jdeme do finále. Mistrovské soutìe nám nabírají na dramatiènosti na vech úrovních. V divizi se bojuje o medailové umístìní
a vytouený postup, v KP se pereme o klidný støed a udrení, v okresu tøeba o monost zkusit KP II. Jak to ji bývá, nìkdy se daøí více,
jindy ménì. Hlavní je vytrvat a vìøit, e se ve dobré obrátí na nai stranu. Do závìreèných kol dríme palce!

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Sobìnov 2635 - 2637  1 : 7
Køemen 480,
David Bartoò 446, Foøter 440, Bervida 437, Hein 421, Hrstka 411.
Tento zápas se nám moc nepovedl. I kdy výkony byly velmi pìkné, na
dobøe hrajícího soupeøe jsme nestaèili. Jediný bod vyhrál nejlepím
výkonem Petr. Následnì u byly jen prohry. Blízko bodu mìl Lubo,
jene prohrál na dílèí body a Zbynìk, kterému utekla výhra o 9 kuelek.
A závìr patného zápasu jsme dovrili prohrou o 2 kuelky na skóre.
KK Loko Tábor B  Chotoviny
3227 - 3065  6 : 2
Bartoò J. 539,
Køemen 520, Hein 523, Bartoò D. 457, Hrstka 515, Bervida 511.
Na nových plánech v Táborské kuelnì jsme si ji zahráli, a na turnaji èi
o pøeborech. Ale výkony z pøeborù jsme nezopakovali. Celková hra byla
velmi podprùmìrná, tudí jsme nemohli pomýlet na vítìzství.
Chotoviny  TJ Sokol Èastrov
2606 - 2557  5 : 3
Køemen 454,
David Bartoò 433, Hrstka 427, Bervida 400, Hein+Foøter 440, J. Bartoò 452.
Po tøech prohrách v øadì jsme u chtìli bodovat, a kde jinde ne doma.
Vyel nám vstup do zápasu, kdy Petr poráí soupeøe. David hraje dobøe,
ale soupeø mu utekl v posledních plných a tohle manko u nedohnal.
Libor i Lubo té prohrávají. Zbyòkovi není dobøe a pøi høe se trápí. Po
dlouhé dobì saháme ke støídání, které nám vychází na 110 %. Honza F.
otáèí hru a vítìzí. Honza B. musí vyhrát. To se mu daøí a vítìzství je
koneènì na svìtì.
Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
2603 - 2572  6 : 2
J. Bartoò 466,
Køemen 430, David Bartoò 422, Bervida 418, Hein 447, Hrstka 420.
Druhý zápas doma v øadì a znovu nelehký soupeø. Petr si opìt vstup do
zápasu pohlídal a vítìzí. David bojuje o kadou kuelku a nakonec vítìzí
o 2. Zlomový duel Honzy B. proti Pivkovi je napínavý od zaèátku do
konce. Honza svou hrou nakonec soupeøe zlomil a vítìzí. Dùleitý ètvrtý
bod pøidává Lubo. Teï u zbývá jen dret skóre. Zbynìk hraje dobøe,
ale na soupeøe to nestaèí. Libor má sice nahraných 66 kuelek, ale po
pùli prohrává 40, protoe soupeø hraje velmi dobøe. Natìstí se Libor na
druhé dráze zlepil a dùleité kuelky udrel. Body jsou doma.
Poslední domácí utkání:
8. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Spartak Pelhøimov
22. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ BOPO Tøebíè
TABULKA  DIVIZE JIH
TABULKA  KRAJSKÝ PØEBOR I.
1. TJ Lomnice n./ Lu. 17 22
1. TJ Centr. Daèice D
17 26
2. TJ Spartak Sobìslav 17 21
2. KK PSJ Jihlava B
17 23
3. KK Hilton S. Ústí B 17 21
3. TJ Sokol Chotoviny 17 23
4. KK Hilton S. Ústí A 16 20
4. TJ Sokol Sobìnov
17 23
5. KK Èeský Krumlov 17 18
5. KK Loko. Tábor B
17 16
6. TJ Nová Ves u È. B. 17 16
6. TJ Sokol Èastrov
17 16
7. TJ Kunak A
17 16
7. TJ Jiskra N. Bystøice 16 14
8. TJ Sokol Písek
17 16
8. TJ Spartak Pelhøimov 16 14
9. TJ Dyn. È. Budìjovice 16 15
9. TJ Slovan J. Hradec 17 14
10. TJ BOPO Tøebíè
17 12 10. TJ Sokol Chotoviny B 17 14
11. TJ Nová Vèelnice
17 11 11. TJ Loko È. Budìjovice 17 14
9
12. TJ Sokol N. Hrady
17 10 12. TJ Jiskra N. Bystøice 17

Drustvo D  Okresní pøebor

KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2298 - 2326  2 : 6
Nohejlová 407,
Kubeová 373, mejkal 365, M. Køemenová 404, Dìd 386, Filip 391.
Koneènì se daøí Tábor udolat a ukoøistit body. ádné velké výsledky, ale
cenné vítìzství bereme.
Chotoviny D  KK Hilton S. Ústí D 2313 - 2329  4 : 4 mejkalová 446,
Kubeová 379, Nohejlová 391, M. Køemenová 380, Liková 355, mejkal 362.
Velice slibnì rozehraný zápas ozdobený vynikajícím výkonem Kláry jsme
bohuel v závìru neudreli a soupeø nám uzmul bod za remízu.
Chotoviny D  TJ Sp. Sobìslav B 2302 - 2226  6,5 : 1,5 mejkalová 423,
Kubeová 391, M. Køemenová 371, Dìd 348, mejkal 347, Filip 422,
Tentokrát ji bodujeme naplno, jedeme...
Chotoviny D  TJ Chýnov B
2375 - 2264  7 : 1
Kubeová 429,
Nohejlová 403, Liková 335, mejkalová 424, mejkal 393, Filip 391.
A opìt domácí výhra. Solidní a vyrovnané výkony nedaly soupeøùm anci
na zisk.
Poslední domácí utkání:
13. 3. støeda 16:00 Chotoviny D  KK Lokomotiva Tábor D
TABULKA  OKRESNÍ PØEBOR
14 14
1. KK Hilton S. Ústí C
16 22 4. KK Loko Tábor D
15 13
2. KK Hilton S. Ústí D
16 18 5. TJ Sokol Chýnov B
9
3. TJ Sokol Chotoviny D 16 16 6. TJ Spartak Sobìslav B 15

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ Sokol Písek  Chotoviny B
2405 - 2454  2 : 6
Makovec 431,
Makovcová 407, Svatoová 403, Lenka Køemenová ml. 397, Svaèina 424,
Køemenová 392.
V Písku jsme nevyhráli u ani nepamatujeme. Ale protoe loni o letní
pøestávce zde udìlali nová náhozová prkna, hned to bylo o nìèem jiném.
Také jsme to dobøe postavili, vichni se snaili do posledního hodu,
a výsledkem je pøíjemná výhra 6 : 2. Ve výhodì jsme byli i co do poètu
divákù. Nás pøiel podpoøit Jirka Páa a byl tedy taky tím pomyslným
jazýèkem na vahách.
Chotoviny B  TJ Lomnice n./L. 2456 - 2512  3 : 5 Svatoová 429,
Chobotský 401, Makovcová 405, Lenka Køemenová 428, Kuèerová 411,
Makovec 382.
Bohuel co se nám povedlo v Písku, nepovedlo se ji doma s Lomnicí.
By je Lomnice na pici tabulky, u nás zahrála jen lehce nadprùmìrnì.
Naich 2456 je o 113 kuelek ménì ne naposledy doma. Honza na úvod
ztrácí pomalu 50 kuelek. Pak se nám podaøí tøi duely vyhrát, ale kuelkovì stále pokulháváme za soupeøem. Bohuel v závìru Pavel ztrácí
také bez jedné 50 a je rozhodnuto. Dìvèata dobrý, chlapci se musí pøítì
polepit.
TJ N. Ves u È.B.  Chotoviny B 2537 - 2429  7 : 1 Svatoová 417,
Chobotský 405, Makovcová+Makovec 397, Svaèina 415, Kuèerová 403,
L. Køemenová 392.
S Novou Vsí jsme v tabulce lepí jen o skóre. Ale protoe nae výkony na
jejich kuelnì za moc nestojí, dríme se pouze kolem ètyøstovky, tak se
soupeøi jistì posunou pøed nás. Èestný bod uhrál Honza. Áje to moc
nelo a nedala si øíct. Støídajícímu Pavlovi to lo o poznání lépe, ale na
bod u to nestaèilo. Na bod jetì dosahovala Lenka, ale v závìru ji
zradila doráka a svùj duel prohrála o dvì.
Chotoviny B  TJ È. Budìjovice 2520 - 2454  5 : 3L. Køemenová 454,
Makovcová 437, Svatoová 366, Lenka Køemenová ml. 413, Makovec 428,
Svaèina 422.
S Dynamem hrajeme v sobotu od devíti a zaèátek je slibný. Zaèíná Ája
a za 437 bere bod +54 kuelek. Druhá Iva zapomnìla, e hrajeme na
domácí kuelnì a pomìrnì snadno bod soupeøi odevzdává za jeho 384.
Pak jetì prohraje mladí Lenka a ze slibného zaèátku je opìt lehké
drama. Duel Pavla byl dlouho nerozhodný, ale ve druhé doráce soupeøe pøehrál a získal dùleitý bod. Lenka svému soupeøi nedala anci od
samého zaèátku a navíc nahrála spoustu kuelek. Poslední Jirka mìl 105
k dobru a to jetì nikdy neprohrál. Nicménì protivník byl nad jeho síly
(461). Body jsou doma a posouváme se tabulkou vzhùru.
Poslední domácí utkání:
15. 3. pátek 17:30 Chotoviny  KK Hilton Sez.Ústí B
5. 4. pátek 17:30 Chotoviny  KK Èeský Krumlov
M. Vacko

Florbalisté stále bez bodu

Florbalisté v únoru nezískali ze tøí zápasù ani bod a nyní
je jen v oblasti teorií, e neobsadí poslední pøíèku v nejvyí
okresní soutìi. V bøeznu nás
èekají ji jen 3 zápasy.
Na prvním únorovém turnaji jsme
zmìøili síly nejprve s leadrem soutìe s týmem Mrníci Opaøany. První
skóroval soupeø. Na tuto branku dokázal odpovìdìt Havlík svou ji legendární fintou, kdy vstøelí gól zpoza branky. Bohuel do poloèasu soupeø dvakrát sehrál systém zakonèení, kdy pomocí rychlé výmìny pøihrávek obráncù a jednoho útoèníka
dostane míèek na støed, kde sbíhající volný hráè støílí sám max. ze 4 m
na branku, pøed kterou nikdo nebrání pokud trefí volné místo v brance,
konèí to gólem. Po poloèasových 1:3
soupeø dále navyoval skóre sehráním podobných schémat jako v prvním poloèase. Za stavu 1:5 jsme se
prosadili, kdy Praák ml. upravil na

koneèných 2:5. Druhý zápas
proti Delfínùm vypadal velmi
podobnì. Jejich hra je více
podobná hokeji, take nás èekaly nahozené míèky za bránu, souboje v rozích a pøihrávky na
sbíhající hráèe pøed bránu. Hráèi
rotují po høiti, vymìòují si pozice
a nabíhají do prostoru pøed bránu.
Po takto sehraných nìkolika útocích
soupeø vedl 2:0. Voborský sníil, ale
z protiútoku soupeø uzavøel na poloèasových 1:3. Na zaèátku druhého
poloèasu jsme po obdreném gólu
nejprve Carvou sníili na 2:4 a po
pøihrávce z rohu na sbíhajícího
obránce sníil Pìkný na rozdíl jednoho gólu. Soupeø drama nepøipustil
a dal dva góly. Pìt minut pøed koncem Tlustý sníil na 4:6, ale z protiútoku soupeø skóroval a v poslední
minutì, kdy nejprve Havlík vyuil
standartní situaci po faulu, jsme opìt
z protiútoku dostali gól na koneèných 5:8. /pokraèování na str. 6/
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/dokonèení ze str. 5/
Na druhém únorovém turnaji
jsme sehráli pouze jeden zápas proti Rychlé rotì. Zápas proti Sudomìøicím byl na ádost
soupeøe odloen na
bøezen. Nejprve po
naí chybì skóroval
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soupeø. Voborský vyrovnal støelou,
kterou brankáø nechytil. Soupeø trefil z takøka nemoného úhlu mezírku v postoji gólmana. Na tento gól
odpovìdìl Mládek støelou, kterou si
soupeø srazil do protipohybu gólmana. V druhém poloèase soupeø
vstøelil gól na 2:3. Havlík opìt zpoza

branky vyrovnal. Po rozehrání standartní situace Havlík vstøelil gól na
4:3. V závìreèných pìti minutách
bohuel støílel góly jen soupeø. Nejprve vyrovnal po pøeèíslení a 8 sekund pøed koncem strhl vedení na
svoji stranu. Zápas skonèil 4.5.
P. Havlík
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Tabulka

skóre body

1. Mrníci Opaøany
38 : 11 24
2. Delfíni Tábor
37 : 41 18
3. Fbk Planá n. Lunicí 31 : 29 13
4. Rychlá rota Tábor 35 : 38 9
5. Sokol Sudomìøice 23 : 27 7
6. Draci Chotoviny
20 : 44 0

Áèko se pilnì pøipravuje na jarní èást sezony
Pøíprava A týmu Chotovin je
v plném proudu! Od zaèátku ledna
se hráèi pøipravují na jarní èást sezony, leden byl zamìøený pøedevím
na nabrání kondice, trenér Mendel
naordinoval svým svìøencù tvrdé
tréninky plné bìhání a posilování.
Trénuje se dvakrát týdnì.
V únoru se k pravidelným tréninkùm pøidalo plánované soustøedìní na nedalekém Pracovì. Zde se
tým zamìøil pøedevím na nabírání
kondice a tréninky s míèem na umìlé trávì areálu Soukeník. Kadý den
soustøedìní zaèínal ranním výbìhem, následovala snídanì a dopolední trénink. V odpoledních hodinách byl druhý trénink a veèer zpestøila tøeba víøivka.
Po soustøedìní ji byla zahájena
také herní pøíprava, v prvním pøípravném zápase se chotovintí fotbalisté utkali se starím dorostem
Meteoru Tábor. Zápas se odehrál na
umìlé trávì ve Voticích. Dorostenci
Meteoru ne náhodou vedou krajský
pøebor, Chotovinám byli velmi dobrým soupeøem pro pøípravu. Soupeø hýøil velkou aktivitou a pohy-

bem. Chotoviny se snaily kombinovat, v prvním poloèase vak gól
vsítit nedokázaly. Po pøestávce u
chotovintí své ance dokázali promìnit, o góly se postupnì postarali
Bondarev, Sandor, mejkal a Voborský.
Zápasu by moná sluelo divoèejí skóre, tøeba 6:3, oba týmy mìly
ancí dost, ale taková u bývá pøíprava. Z naí strany tam bylo nìkolik povedených akcí, ale také pár nedostatkù, které musíme odstranit.
Zkoueli jsme nového hráèe Sau
Sandora, v závìru ale odkulhal s nataeným svalem. Na úvod to byl dobrý test nejen pro nás, ale i pro soupeøe, který má postupové ambice.
Klukùm z Meteoru pøejeme hodnì
tìstí v jarních bojích, øíká trenér
Duan Mendel.
CHOTOVINY  METEOR TÁBOR
4 : 0 (0:0) DOROST
A povedla se i dalí pøíprava, tentokrát proti Jistebnici. Chotoviny
dokázaly rozhodnout zápas ji v prvním poloèase, pøehrávaly soupeøe
a mìly lepí pohyb. Ten skonèil 4:1,

ve druhém poloèase pak kadý
z týmù pøidal jetì po jednom gólu,
chotovintí fotbalisté tak znovu vyhráli o 4 góly. O dva góly se postaral
Bondarev, po jednom gólu ho pak
doplnili Pavlíèek, Sandor, Vácha a T.
Cetlovský.
Je pravda, e v létì nás Jistebnice potrápila víc, i tak to ale byla
dobrá pøíprava. Mìl jsem trochu
obavy, chybìli Plecitý, Kromka, Slabý a Vrhel, kvùli nemoci zùstali doma

Èech a Kubela, ale kluci to zvládli.
Na druhou stranu ani Jistebnice nepøijela kompletní, øíká trenér Mendel.
CHOTOVINY  JISTEBNICE
6 : 2 (4:1)
Áèko v bøeznu èekají jetì dva
pøípravné zápasy, v sobotu 9.3. se
od 14 hodin utká ve Voticích s Meznem, o týden pozdìji vyzve znovu
na umìlé trávì ve Voticích soupeøe
z Marovic.
D. Pìkný

Mladé chotovinské nadìje se zapojují do dìní hlavního týmu
V Chotovinách se nachází velké
mnoství mladých nadìjných fotbalistù, z nich se nìkteøí zaèínají zapojovat do hry v hlavním chotovinském týmu. Jde o dorostence, kteøí
v podzimní èásti soutìe zaznamenali pár startù za áèko. Mùeme jmenovat Tomáe Cetlovského, Nikolase Smaíka èi Viktora Voborského.
Posledního jmenovaného, Viktora Voborského, jsme se zeptali na
pár otázek.
t Za áèko jsi zaèal nastupovat
celkem nedávno, kolik jsi zatím
odehrál zápasù?
Zápasy, ve kterých jsem nastoupil
za áèko, si úplnì nepoèítám. Pár jich
ale u bylo, pøedevím na podzim
minulého roku.
t Kdy jsi poprvé hrál v dospìlé
kategorii?
Poprvé jsem v muské kategorii
hrál asi v 16 letech, bylo to zkuebnì v dobách, kdy jetì mým hlavním týmem byl pøedevím dorost.
Aktuálnì jsem v dorostu poslední
rok.

t Pociuje velký rozdíl mezi úrovní dorostenecké a muské kategorie?
Ten rozdíl je tam hodnì znát. Fotbal v I.B tøídì je daleko rychlejí
a dùraznìjí. Úroveò tìch soutìí se
moc nedá srovnávat, tady u hrajeme o nìkolik levelù výe. Celkem mi
to vyhovuje, èlovìk se díky tomuto
rozdílu musí snait zlepovat.
t Na jaké pozici hraje nejradìji?
Oblíbil jsem si pozici støedního
záloníka. Pozici støedopolaøe hraji
v dorosteneckém týmu, co se týèe A
týmu, tam jsem vìtinou na pozici
krajního záloníka.
t Zúèastnil jsi se také soustøedìní s áèkem, jak probíhalo?
Soustøedìní jsem se samozøejmì
zúèastnil, bylo zamìøené pøedevím
na kondièku, pøípadnì hru s míèem.
Byla to celkem ideální pøíprava na
jarní èást sezony.
t Jak jinak kromì soustøedìní
probíhá pøíprava u áèka?
Pøipravujeme se poctivì od zaèátku ledna, chodíme pravidelnì bìhat

a posilujeme v chotovinské sportovní hale. Za odmìnu si vdycky po
tréninku mùeme zahrát fotbálek.
t Myslí, e s áèkem máte na vyí
umístìní v tabulce?
Jsme urèitì schopni hrát o vyí
pøíèky, horní èást tabulky je hodnì
vyrovnaná a kadý soupeø se dá porazit. Hodnì se ná výkon odvíjí také
od poètu zranìných nebo nemocných, ale pokud se sejdeme v plné
sestavì, tak máme na to, abychom
podali velmi dobrý výkon.

t Nastupuje nìkdy i za béèko?
Za béèko nehraju.
t Hraje kromì fotbalu jetì nìjaký sport?
Kromì fotbalu v Chotovinách hraju i florbal za tým Drakù, dobøe se to
v zimì doplòuje, díky tomu ani pøes
zimu nevypadnu z kondièky nabrané na fotbalových trénincích. V této
sezonì jsme premiérovì postoupili
s florbalem do nejvyí místní skupiny.
D. Pìkný

Rozlosování  zaèátek jarní èásti

Mui A  I.B tøída muù  sk. C

14. kolo 23. 3. SO Mirovice  Chotoviny
15. kolo 30. 3. SO Chotoviny  Kováøov
16. kolo 6. 4. SO Hraditì  Chotoviny

Mui B  3. tøída

22. kolo 31. 3. NE Chotoviny B  Makov Hùrka
12. kolo 7. 4. NE Draice B  Chotoviny B

ÈEZ  I.A dorostu sk. C

22. kolo 31. 3. NE Sobìslav  Chotoviny
12. kolo 7. 4. NE Sokol Sez. Ústí  Chotoviny

15:00
15:00
16:30
15:00
16:30
10:00
10:00

