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ZDARMA

ponoøili do hlubin rybníkù, moøí
a oceánù. Vytvoøili nádherné
ryby, rybníèky, bubliny, vodníky
i moøské panny, kterými vyzdobili celý sál.
O veèerní zábavu se postarali áci koly, kteøí nacvièili v druinì taneèní vystoupení. Druhým zpestøením plesu byl taneèní pár Jiøího Seidla a Venduly
Klapové, který nám ukázal, jak
se tanèí v divokém rytmu latinských a klasických spoleèen-

ských tancù. Dalí na øadì byl
Fresh Dance a jeho Vlasy. Nejvìtí ohlas na plese sklidily bezesporu èlenky spolku a maminky kolních dìtí se svým pùlnoèním vystoupením Happy
Voda.
Ples by nemohl fungovat bez
naich sponzorù. Kadý rok získáváme nové, co nám pomáhá
udrovat a zvyovat standard
naeho plesu. Mezi sponzory
patøí nìkolik místních, ale i táborských firem. Dalími drobnými sponzory jsou rodièe pøedkolních i kolních dìtí.
Vem velmi dìkuji za pomoc,
úèast a pøispìní k pøíjemné
atmosféøe na plese. Tìím se
na dalí, který se bude konat
12. bøezna 2016.
Dalí nejblií akcí poøádanou naím spolkem je Guláování, o kterém se více dozvíte
na stranì 6.

KOLNÍ SLAVNOST

Jedním z posledních plesù
sezóny je i tradièní kolní slavnost, která se letos konala
14. bøezna 2015 v kulturním
domì v Chotovinách. Ples zlomil hned nìkolik rekordù najednou.
Prvním rekordem byla nejvyí návtìvnost plesu za poslední ètyøi roky. Vyprodaly se
témìø vechny lístky k sezení.
Druhý rekord padl pøi prodeji
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tomboly, kde se prodalo na osm
set lístkù. Je nutno podotknout,
e vybrané peníze slouí k podpoøe akcí pro dìti koly a kolky v Chotovinách v prùbìhu
celého roku. A za to vem, kteøí
si lístky koupili, velmi dìkuji.
Tøetím rekordem byla sama kapela MIX Frantika Vaòka, která
nám hraje do pùl tøetí do rána,
co není pravidlem na ádném
jiném plese v okolí. Ètvrtým rekordem byla celková suma cen
v hlavní tombole. Ta èinila témìø 15 000 Kè.
Ples, který poøádá Spolek
pøátel koly v Chotovinách ve
spolupráci se Základní kolou
Chotoviny, je jako tøenièka na
dortu. Rok od roku se stává známìjím a oblíbenìjím. Nejvìtí vzdálenost urazili taneèníci ze
severní Moravy a umavy, nejblíe mìli samozøejmì domácí.
Líbila se Vám výzdoba? Vìøíme, e ano. Celý sál zdobili áci
a uèitelé základní koly. V rámci
pracovní a výtvarné výchovy se

Mgr. Lenka Novotná
pøedseda Spolku pøátel koly
v Chotovinách
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Ze
zasedání
zastupitelstva
obce
Zápis a usnesení

ze 3. zasedání konaného
dne 5. bøezna 2015 od
19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr.
Bìtíková, p. Filip, p. Mgr. Honza,
p. Jordák, p. Moos, p. Pecháè,
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. MUDr. Holub, p. Hrstka,
p. Mgr. Mendel, p. Dr. Nìmec,
p. Ing. Novotná.
Návrh usnesení: p. Ing. Bervida,
p. Filip.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 2. zasedání z.o.
2. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
3. Pøevzetí úpravy napojení polní
cesty do majetku obce.
4. Zakoupení èásti bývalého vepøína.
5. Pozemky.
6. Aktualizace plánu financování
obnovy vodohospodáøského majetku.
7. Schválení dalího oddávajícího.
Pan starosta pøivítal vechny pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo
bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Pan Mgr. Honza navrhl rozíøit program o bod: 8. Informace z rady.
Souhlasí 10, 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 z 2. zasedání byly ovìøeny panem Praákem a sleènou
Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
2. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  zastupitelùm byla
pøedloena rozpoètová opatøení
è. 17/2014, provedené v závìru roku
a è. 1/2015. Nebyly k nim pøipomínky.
Usnesení è. 43/2015/Z03.
Zastupitelstvo bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 17/2014 a 1/
2015 provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Pøevzetí úpravy napojení polní
cesty do majetku obce  Státní
pozemkový úøad v rámci pozemkové úpravy v katastrálním území Èervené Záhoøí provedl úpravu napojení polní cesty na obecním pozemku
p. è. 1147 (místní komunikace ul.
Dolní). Tuto úpravu v celkové úèetní

hodnotì 265 161,80 Kè hodlá pøevést na obec.
Usnesení è. 44/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøevzetí Úpravy napojení polní cesty na
pozemku p. è. 1147 v k. ú. Èervené
Záhoøí od Státního pozemkového
úøadu ÈR do úèetní majetkové
evidence obce v úèetní hodnotì
265 161,80 Kè.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Zakoupení èásti bývalého vepøína  vzhledem k tomu, e obec
v souèasné dobì nemá ádné skladovací prostory, navrhuje rada obce
od spoleènosti T-Servis s.r.o. odkoupit parcelu st. 167/1 v k. ú. Chotoviny vèetnì budov na ni stojících. Jedná se o èást bývalého vepøína, kde
má obec, zahrádkáøský svaz a hasièi
uloeny vìci. Na druhé èásti bývalého vepøína se nachází sbìrný dvùr
odpadù. Je navreno ve odkoupit
za úèetní hodnotu povýenou o náklady, které byly vynaloeny na opravu støechy.
Usnesení è. 45/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
pozemku p.è.st.167/1 v k. ú. Chotoviny o výmìøe 2 277 m2, vèetnì
budov na nìm stojících za cenu:
Úèetní hodnota pozemku
292 980, Kè + DPH
Úèetní hodnota staveb 233 377,10 Kè
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
Zámìr prodat
- zámìr prodat pozemek p.è. 525/
4 èást pozemku p.è. 728/37 v k.ú.
Jeníèkova Lhota - manelé C., vlastníci pozemku p. è. 524/3 v k. ú. Jeníèkova Lhota podali ádost o odkoupení pozemku p. è. 525/4 o výmìøe 12 m2 a èásti p. p. è. 728/37
o výmìøe cca 560 m 2 sousedící
s jejich pozemkem. Z dùvodu zachování ulièního profilu v íøce minimálnì 10 m rada obce doporuèuje
u pozemku p. è. 525/4 zámìr neschválit a u èásti pozemku p.è. 728/
37 zámìr schválit, ale v upravené
verzi, která bude v souladu s podmínkami obce.
Usnesení è. 46/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku p. è. 525/4
v k. ú. Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 47/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku p. è. 728/37
v k. ú. Jeníèkova Lhota podél pozemku p. è. 524/3 o výmìøe cca 515 m2
za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.

Výkup pozemkù
- odkup pozemku - podíl p.p.è. 132/
58 v k. ú. Èervené Záhoøí - jedná
se o pozemek pod komunikací v ulici Pod Chmelnicí. V loòském roce
obec vykoupila od spoluvlastníkù
podíly tak, e v souèasné dobì vlastní
9/10 pozemku. Nový vlastník zbývající 1/10 pozemku s prodejem obci
za stejných podmínek souhlasí.
Usnesení è. 48/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
zbývajícího podílu 1/10 pozemku
p. è. 132/58 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Èervené Záhoøí
o celkové výmìøe 759 m2 od pana L. F.
za cenu 50,- Kè/m2, tj. za 3 795,- Kè.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
- výkup pozemkù nutných pro realizaci místní komunikace Na Kùskovci - vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení na provedení povrchu na místní komunikaci v ulici Na Kùskovci je
podmínìno podepsáním Smluv
o budoucích kupních smlouvách, na
základì kterých v budoucnu obec
vykoupí pozemky pod touto komunikací.
Výkup pozemkù zastupitelstvo
obce schválilo 17. 10. 2013 za cenu
50,- Kè/m2. Následnì byly vypracovány Smlouvy o budoucí smlouvì
kupní a jednotliví vlastníci byli poádáni, aby v pøípadì souhlasu
smlouvy podepsali, v pøípadì nesouhlasu o navázání kontaktu s obcí za
úèelem hledání spoleèného øeení.
ádný z dvanácti vlastníkù smlouvy
nepodepsal. Kontakt navázal pouze
jeden vlastník, na jeho podmínky
vak obec nemohla pøistoupit.
Z výe uvedených dùvodù je navreno pøeruit práce na výkupu pozemkù pod komunikací na Kùskovci.
Usnesení è. 49/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøeruení prací na výkupu pozemkù pod
místní komunikací v ulici Na Kùskovci.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Prodej pozemkù
- prodej èásti pozemkù p.è. 186/7
a 186/9 v k. ú. Jeníèkova Lhota
- o odkoupení èásti uvedených pozemkù ádá P. T., majitelka rodinného domu è. 57. Zámìr prodeje schválilo zastupitelstvo 11. 12. 2014. Geometrickým plánem byla z p.è. 186/7
oddìlena èást o výmìøe 119 m2 a
z p. è. 186/9 èást o výmìøe 330 m2.
Usnesení è. 50/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej èásti pozemku p. è. 186/7
ostatní plocha, jiná plocha o výmìøe
119 m2, která je dle GP è. 245-1241/
2014 oznaèena p. è. 186/13 a èásti

pozemku p. è. 186/9 trvalý travní
porost o výmìøe 330 m2, která je dle
stejného GP oznaèena p. è. 186/14,
ve v k. ú. Jeníèkova Lhota sleènì
P. T. za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 9, zdrel se 1,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Aktualizace plánu financování
obnovy vodohospodáøské infrastruktury  z dùvodu novely zákona
è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu je
nutné aktualizovat plán, který byl zastupitelstvem obce schválen 6. 5.
2010. Aktualizovaný plán je souèástí
materiálù pro dnení jednání.
Usnesení è. 51/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje Aktualizovaný plán financování obnovy
vodohospodáøské infrastruktury
Obce Chotoviny na období 2015 a
2039, který vyhotovila spoleènost
ÈEVAK a.s. v únoru 2015.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato
7. Schválení dalího oddávajícího
 dùvodem pro jmenování dalího
oddávajícího je skuteènost, e také
v letoním roce mají snoubenci v pomìrnì velkém poètu zájem uzavøít
manelství v Obci Chotoviny a mùe
se stát, e ani jeden z oddávajících
nebude v den, v který snoubenci
poadují uzavøít manelství, z rùzných dùvodù schopen oddávat.
Na dalího oddávajícího starosta
obce navrhl pana PaedDr. Jaroslava
Nìmce.
Usnesení è. 52/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce povìøuje pana
PaedDr. Jaroslava Nìmce pøijímáním
prohláení o uzavøení manelství.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato
8. Zprávy z rady  pan Mgr. Honza
uvedl, e proto, aby mohl svoji funkci zastupitele øádnì vykonávat, uvítal by lepí informovanost o záleitostech, které projednává rada obce.
Navrhuje proto, aby zápisy z jednání rady obce byly zveøejòovány alespoò na webových stránkách obce,
jak je to zvykem ve vìtinì obcí
a mìst.
Usnesení è. 53/2015/Z03.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
zveøejnìní zápisù z jednání rady
obce. Vedení obce provìøí monost
zveøejnìní alespoò na internetových
stránkách obce. Návrh bude pøedloen na pøítím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: Souhlasí 10, zdrel se 0,
je proti 0.
Usnesení bylo pøijato
Skonèeno ve 19:35 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
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STØÍPKY Z OBCE
❖ 1. dubna 2015 byl zahájen pøíjem ádostí

Pøipomínky k jízdnímu øádu ÈD

Z dùvodu snahy o dosaení lepího eleznièního spojení s Táborem
ádám spoluobèany, aby zaslali své pøipomínky k elezniènímu jízdnímu
øádu nejpozdìji do 15. 4. 2015. Pøipomínky zasílejte na adresu Obce
Chotoviny, referent.ou@chotoviny.cz a také na adresu spoleènosti JIKORD (Jihoèeský koordinátor dopravy) info@jikord.cz.
Dìkuji za Vae pøipomínky.
Mgr. Zdenìk Turek

OHL S

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 30. 9. 2015.
â Dne 13. 4. 2015 od 8.00 do
14.00 hod. bude uzavøen a demontován pøejezd v st. Chotoviny.
Informace o výlukách:
â Ve dnech 13.  17. 4. 2015 a
27.  30. 4. 2015 probìhnou denní
výluky v úseku Chotoviny  Støezimíø v èase 7.30  15.30 hod.
â Ve dnech 18. 4.  25. 4. 2015
probìhnou denní výluky v úseku

o pronájem peèovatelských bytù. Formuláøe ádostí a nutných pøíloh jsou k dispozici
na OÚ v Chotovinách u paní Knotkové nebo
si je mùete stáhnout na webových stránkách obce: www.chotoviny.cz .
❖ Obec Chotoviny podala ádost do OP ivotní prostøedí. Poádali jsme o nákup traktorového nosièe kontejnerù a o kontejnery
na svoz bioodpadù. Výsledky budou známy
v mìsíci dubnu.
❖ O letních prázdninách budou provedeny
mení stavební úpravy v interiéru M Chotoviny. Úèelem úprav je oddìlení pøípravny
jídel od dalího provozu M. Práce provede
firma Radek Bouka za cenu 370 571, Kè
(vèetnì DPH 21%).
❖ V èervenci tohoto roku se bude pracovat i
na budovì obecního úøadu. Vytápìní elektrickými pøímotopy bude nahrazeno ústøedním vytápìním na plyn. Zbavíme se tak problému s nestabilní vnitøní teplotou a snííme i náklady na vytápìní. Práce provede
firma Marek Moos za cenu 460 161, Kè
(vèetnì DPH 21%).
❖ V mìsíci dubnu budou zahájeny práce na
opravì komunikace v Øevnovì pod návesním rybníkem a komunikací ve støedu Sedleèka.
❖ RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace
mezi Jihoèeským krajem a Obcí Chotoviny.
Neinvestièní dotace ve výi 25 000, Kè
bude pouita ve prospìch JSDHO Chotoviny.
❖ RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace
v rámci Fondu Solidarity EU mezi Jihoèeským krajem a Obcí Chotoviny. Neinvestièní
dotace ve výi 150 937,81 Kè je urèena na
refundaci nákladù spojených s povodnìmi
v roce 2013.
Mgr. Zdenìk Turek

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC DUBEN 2015
Chotoviny  Støezimíø v èase 11.40
 19.00 hod.
â Ve dnech 19. 4.  26. 4. 2015
probìhnou denní výluky v úseku
Chotoviny  Støezimíø v èase 5.30 
14.00 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
4/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 dokonèovací práce
â st. Sudomìøice
 budování podchodu Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku
a svrku  kolej è. 1. a 2.
 budování odvodnìní
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku
v nové trase eleznièního tìlesa
 budování odvodnìní a pøíkopù
 budování mostní estakády
 výstavba protihlukové stìny
 budování nového silnièního mos-

Foto D. Pìkný
tu a eleznièního mostu (pøemostìní dálnice D3)
 výstavba zárubní zdi
â st. Chotoviny
 práce na eleznièním svrku
 úprava stezek a svahù
â Úsek Tábor  Chotoviny
 práce na eleznièním svrku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloe-

né informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
5/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205
511.
Nikola Dvoøáková
Asistentka øeditele výstavby
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NOVÉ KNIHY
Caterine Coulterová  NEZKROTNÁ NEVÌSTA, PÁN VÁNÌ - romány pro eny.
Elisabeth Lobell  STØÍBRNÁ HLADINA - román
pro eny.
Nora Roberts  SEN V BÍLÉM. Kamarádky Mac,
Laurel, Parker a Emma spoleènì vlastní svatební
agenturu. I kdy se stále pohybují v prostøedí
svateb, samy tìstí v lásce zrovna nemají. ZÁKON PØITALIVOSTI - Parker miluje svou práci
a na soukromý ivot jí nezbývá èas. Stejnì jí
chybí ten pravý mu!
J. D. Robb  TO SE TI JEN ZDÁ. Eva vyetøuje
smrt estnáctileté Deeny, dcery nedávno povýeného policejního kolegy. Mimoøádnì brutální
vrada má podle veho koøeny v minulosti. SMRTÍCÍ VIZE. Léto 2059 je dlouhé a horké ... a plné
krve. Zpráva z dispeèinku volá poruèíka Dallasovou k pøípadu do Central parku, a tak zaèíná vyetøování série hrùzostraných vrad. Obì je
nalezena na bøehu temného jezera, na sobì nic,
krom èervené òùry kolem krku. Ruce sepjaté,
jakoby k modlitbì. Ale co je nejhorí a co poruèíka Dallasovou znepokojuje nejvíce, jsou oèi,
které nìkdo vyjmul s chirurgickou pøesností.
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Barbara Wood  NOÈNÍ VLAKY. Román inspirovaný neuvìøitelnými skuteènými událostmi, které se odehrály
bìhem druhé svìtové války v Polsku.
Mìsteèko Sofia je uetøeno nìmeckého teroru
a zvùle, ponìvad lékaøi z místní nemocnice
rozíøili zprávu, e celá oblast je zasaena epidemií tyfu. Jak dlouho zvládnou lékaøi vodit
velitele gestapa za nos ... PLAMEN DUE. Krásná léèitelka Selené jde za svým osudem do starovìkého Babylonu, Jeruzaléma a Alexandrie,
do tajemného poutního mìsta Magny s nìmými otroky i do exotického paláce radostí v Persii.
Sbírá nové zkuenosti ... HOØKÉ TAJEMSTVÍ.
Mary pochází z katolické rodiny. Vyrùstá v domku s rodièi a sestrou Amy. Ve kole je jednou
z nejlepích studentù. Ji sedm mìsícù chodí
s Mikem Hollandem. Mike je velmi miluje, ale
Mary i pøes jeho naléhání nepøila o svou poctivost. Jedné noci pøed Velikonocemi se jí zdá
erotický sen, v nìm hlavní roli hraje svatý ebestián. Mary sen sejde z mysli. Po delí dobì
se nedostaví menstruace, Mary trpí ranními potíemi a zaèíná mít citlivá prsa. S matkou zajde
k lékaøi, ten provede vekerá vyetøení a dojde
k závìru, e dívka je v jiném stavu.
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Mary to s èistým svìdomím odmítá, vdy Mikeovi
nikdy nic nedovolila a nikoho jiného nemìla. Navtíví jiného lékaøe, který její tìhotenství také potvrdí.
Mary nikdo nevìøí, vichni se obrátí proti ní. Jediný,
kdo se postaví na Maryinu stranu, je lékaø Jonas
Wade, který zjiuje, e v jednom pøípadì ku pìti
stùm tisícùm je moné ...
Marc Klapczynski  AO MEDVÌDÍ MU. Pøed tøiceti
tisíci lety se Ao, poslední z klanu medvìdích muù,
vydá na cestu. Opoutí svou zemi s vìènì zmrzlou
pùdou a míøí na jih, aby hledal dalí stejného druhu.
Cestu mu zkøíí Aki, mladá matka, kterou zachránil
pøed kmenem ptaèích lidí. Putují do Akiiny vesnice,
ale tam je Ao obvinìn, e rodu pøináí netìstí.
Kahled Hosseini  LOVEC DRAKÙ. Strhující drama
ze souèasného Afghanistánu. Autor, kalifornský lékaø, inspirován vlastními vzpomínkami, vypráví pøíbìh osudových zvratù, jimi jeho hrdina Amír prochází od dìtství na cestì k dospìlému zmoudøení
nejprve za mírových posledních let afghánské monarchie a poté za sovìtské váleèné okupace, na útìku
z vlasti a pøi hledání nového ivota v emigraci. Události tìko pochopitelné krutosti i bezmezné oddanosti a oèistné lásky se v tomto bravurnì napsaném
románu støídají bez sentimentu, bez jediného zbyteèného slova. Svou opravdovostí zasáhl ètenáøe ve
více ne padesáti zemích svìta a v milionových nákladech stále zùstává hlavní literární událostí kniních ebøíèkù. TISÍCE PLANOUCÍCH SLUNCÍ. Marjam
je pouhých patnáct let, kdy ji polou do Kábulu, aby
se provdala za pìtaètyøicetiletého Raída. O necelých
dvacet let pozdìji vyroste mezi Marjam a dospívající
dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné
vztahu matky s dcerou. Kdy se dostane k moci Tálibán, u tak neutìený ivot se promìní v zoufalý boj
s hladem, krutostí a neustálým strachem. Druhý román Khaleda Hosseiniho pøijalo svìtové publikum
neménì pøíznivì ne autorovu veleúspìnou prvotinu Lovec drakù.
Karel Cubeca  A BÙH MLÈEL. Kdy boje první
svìtové války dorazí a do východní Afriky, køehká
a vzdìlaná Ema se svému mui Oskarovi, nadenému dùstojníku nìmecké armády, odcizí natolik, e
chladnoucí vztah vyústí témìø v citový odpor. Ema
hledá východisko v mi-lostném románku s váleèným
odpùrcem Hansem. Kdy s ním otìhotní, rozhodne
se Oskara nadobro opustit.
Leo Kessler  JATKA U SALERMA - váleèný román.
Stella Blómkvist  HRA NA PRAVDU. V kanceláøi
zdánlivì poèestného soudce je nalezeno tìlo lehkomyslné hereèky. Soudce je zatèen, videonahrávky dokazují, e se enou, která pracovala i jako striptérka,
udroval pomìr.
Arnaldur Indridason  HROB V LEDOVCI. Vrek ledovce Vatnajùkull na Islandu roztává. Vojenská posádka základny USA v Keflavíku má pohotovost, protoe ledovec skrývá tajemství: zøícené letadlo z druhé svìtové války s brizantním nákladem.
SEANCE SMRTI. Za jednoho chladného podzimního veèera je v letním domì u islandského jezera
Thingvellir nalezena obìená mladá ena. Spáchala
opravdu sebevradu, jak se vichni domnívají? Kdy
komisaø Erlendur shlédne záznam seance, kterou ena
krátce pøed smrtí navtívila, dostaví se jisté pochybnosti.
Marie Cordonnier  ISABELLE A VÍTÌZSTVÍ LÁSKY román pro eny.
Patrik Rozkovec  TØETÍ TVÁØ. Mladý uèitel Daniel
nachází zavradìnou svou dávnou lásku Julii. Pro
policii se stává hlavním podezøelým, protoe od bytu,
kde se vrada stala, má klíèe
Naïa Horáková  FALENÁ KOÈIÈKA. Nevìra, mladé dívky a movití pánové, to ve spojuje tøi detektivní
pøíbìhy odehrávající se v Brnì.
. Petrásková
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Petr Havlík: Chotoviny jsou mým druhým domovem!
Øeditel Základní koly a Mateøské koly Chotoviny Petr Havlík v naí obci pùsobí pøes 20 let.
Bydlí v Táboøe, ale tady u je jako doma a kromì pracovních povinností ve kole stíhá i dalí
aktivity. Za Chotoviny hraje florbal, fotbal a dokonce je lídrem místní rockové kapely.
n Nepøipadáte si, e u jste více
obèanem Chotovin, ne Tábora?
To snad jetì ne. Ale máte pravdu,
trávím tady hodnì èasu, rozhodnì
víc, ne vude jinde. A spousta lidí
u mì bere jako domácího, a pozdìji si uvìdomí, e vlastnì z Chotovin nejsem.
n Jak jste se do Chotovin dostal?
Jako zaèínající kantor jsem hledal
místo a nael ho v Hlavatcích. Jednou v létì ale pøila nabídka, e v Chotovinách odcházejí uèitelé a hledá se
náhrada. Nabízeli tøi mìsíèní platy
za jeden oduèený rok, tak jsme
s manelkou kývli. Pøece jen pøi zaøizování bytu to byla skvìlá motivace. Zaèínali jsme tady v roce 1994.
n Kdy si vzpomenete na zaèátky,
co vás napadne?
V mysli mi zùstaly dvì situace.
Uèil jsem tìlocvik a kluci chtìli hrát
fotbal. Jeden ák se ale nezapojoval
a ptal jsem se ho proè. Odpovìdìl,
e pøece nebude bìhat. Tak jsem ho
pøesvìdèil a za necelý rok u vyhrál
olympiádu jako nejlepí sprinter.
A dalí vzpomínka je na fyziku. Uzavíral se kolní rok, jeden ák mìl
patné známky, tak øíkám, e s tím
musíme nìco udìlat. A on pøiel k tabuli, sklonil se ke mnì a zaeptal:
pane uèiteli, necháme to na ètyøku,
co øíkáte? To byly krásné zaèátky...
n Po letech jste se usadil v øeditelském køesle. To bylo kdy?
Jako øeditel koly jsem zaèínal v roce
2006 po odchodu kolegy Zdeòka

Turka na obecní úøad. Díky nìmu je
spolupráce s obcí výborná. Zdenìk
Turek zná problémy koly a jako vysokokolák má pøehled a rozumí
zákonùm. Kdy mluvím s jinými øediteli kol, nìkteøí si stìují, e musí
se starosty bojovat a vechno jim
vysvìtlovat. To se mì natìstí netýká.
n Od roku 2006 se toho ale hodnì
zmìnilo. Máte víc starostí?
Starostí je urèitì víc, ale jsem rád,
e kola vzkvétá. Kdy se ohlédnu,
v roce 2006 mìla nae kola 136 dìtí
a 16 zamìstnancù. Pøed èasem dolo ke slouèení se kolní jídelnou
a nedávno i s mateøskou kolou.
Dnes máme 43 zamìstnancù, 215
ákù ve kole a 107 dìtí ve kolce.
Chotovinská kola je nejvìtí vesnickou kolou v okrese Tábor, pøeskoèili jsme Opaøany, Jistebnici,
dokonce máme více dìtí ne koly
v Bechyni. Máme moc hezkou kolu, kterou nám závidí. Kdy pøijedou kolegové z jiných kol, vyptávají se i na novou kolku, moc se jim
líbí a chtìjí stavìt nìco podobného.
n kola je dnes u jako firma. Stíháte jetì sám vyuèovat?
Je to tak, jsem opravdu u spí manaer, ne pedagog. kola funguje
jako firma, øídím vedoucí jednotlivých úsekù. Ze zákona uèím jetì
6 hodin týdnì. Uèit mì stále baví
a tìím se na to. Ale znáte to, zákon
schválnosti, pøed hodinou nìkdo
zavolá, dùleitý telefonát, musím
vypnout a rychle se pøeorientovat.

Do hodiny pøijdu pozdì, hlavou
jsem jetì v øeditelnì, není to jednoduché. Potøeboval bych více èasu,
protoe øeditelských povinností je
opravdu dost. Prý se chystá novela,
e øeditelé budou uèit jetì ménì,
tak uvidíme.
n Jak si vede nae kola v porovnání s ostatními?
Rozhodnì musím vyzdvihnout èetinu a angliètinu. Podle srovnávacích SCIO testù patøíme mezi nejlepích 10 a 20% kol v republice,
co je fantastické. V matematice
jsou výsledky také velmi dobré, na
I. stupni jsme pøeli na novou metodu výuky. Trvale dobré výsledky
máme ve florbale, atletice, nesmím
zapomenout na pìvecké soutìe.
Myslím, e ná tým pedagogù pracuje velmi dobøe.
n Jaké jsou dalí plány?
U pøipravujeme program na léto,
chceme zahájit první èást úpravy staré budovy mateøské koly. Musíme
vybudovat spojovací chodbu, aby
dìti mohly chodit na krouky a neruily pøi tom jiné dìti, které spí.
Chceme revitalizovat tøídu na I. stupni základní koly. V budoucnu budeme ve kolce opravovat stropy
a pøíèky. A na I. stupni koly chceme
vyuít podkroví, kde by mohla být
druina nebo ateliér na výtvarnou
výchovu.
n Vyjmenujte plusy a minusy vaí
práce?
Urèitì mì povzbudí kadý úspìch.

Obec Chotoviny Vás srdeènì zve
do divadla na komedii

POCHOPITELNÌ

pøedstavení pro dospìlé
v podání divadelního
sdruení RUBIKON.

V sobotu 4. 4. 2015 v sále
KD Chotoviny od 19 hodin.

Vstupné 70 Kè.
Pøijïte se pobavit a nenechte si ujít
poslední divadelní pøedstavení
kulturní sezony 2014/2015.

Obecní knihovna Chotoviny
Vás zve na dalí Barevný
ètvrtek s panem Èástkou,
tentokrát na téma
DALMÁCIE.
Dne 9. 4. 2015 od 18 hodin,
samozøejmì opìt
v Obecní knihovnì
v Chotovinách v ulici Lipová.
Vstupné dobrovolné.

A také to, kdy pøijdou absolventi
a øíkají, e jim nae kola hodnì dala
a e jsou na tom lépe, ne ostatní.
Minusem je administrativa. Je toho
moc, valí se to na nás, spousta hláení, tabulek, to mi vadí.
n A na závìr jetì k vaim aktivitám v Chotovinách. Co vlastnì
vechno dìláte?
Mám rád sport, proto hraji za místní
fotbalový tým nad 35 let, vìtinou
v záloze. Pak jsme s partou nadencù zaloili florbalový tým, tam hraji
køídlo, máme soutì, která smìle
konkuruje profisoutìím v okrese.
Taky hraji na kytaru v rockové kapele
Jekovy voèi, hrajeme tak jednou
za mìsíc. Vìtinou v Chotovinách
a okolí, ale nedávno jsme dostali pozvání do Duchcova u Teplic a pan
hostinský byl tak spokojený, e nás
pozval znovu. Je toho dost, ale
v Chotovinách jsem rád!
DM
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POLÉVKA JE GRUNT

ádné jiné lidové rèení nevystihuje význam polévek v kuchyni naich pøedkù jako známé polévka je
grunt. Polévky byly za starých èasù
nezbytným úvodem ke vem jídlùm,
zejména pak poledním, a ráno a veèer èasto byly jediným chodem. Byly
nejen chutné a výivné, ale také syté
a hlavnì velice pestré a proto tvoøily
základ, èili grunt stravy.
Veobecnì se uznává, e polévka je vynálezem doby bronzové, tedy
v èase, kde se èlovìk nauèil hotovit
ohnivzdorné nádoby, aby v nich
mohl vaøit. Za první polévku je povaován zeleninový vývar s pivem
a chlebem, který na dvoøe v Memphisu byl podán králi v roce 2800
pøed naím letopoètem.
Nejprostí polévkou v lidové stravì u nás byla tak zvaná vodová polévka, pøipravovaná rùznými zpùsoby a také rùznì nazývaná: chlebová,
ebrácká, oukrop, èesneèka. Napøíklad základem èesneèky byl nakrájený chléb s tøeným èesnekem, pøes
který se pøelila vaøící osolená voda.
Lièkou sádla se polévka omastila
jen v bohatích rodinách a pøidat do
ní vejce èi dokokonce trochu smetany, si mohl dovolit jen málokdo.
K vylepení èesneèky proto muselo
staèit, kdy hospodynì k její pøípravì pouila vodu z vaøených brambor. Je známo, e na jednom panství si døevorubci stìovali, e polévka bez mastných ok je jim pøi tìké práci k nièemu, ale nic nezmohli.
Z té doby zbylo jen hoøké rèení, e
na venkovì èastìji do polévky hledí

víc oèí, ne kolik z ní kouká ven.
Velmi rozíøená byla i tzv. couraèka, èi polévka zelná. Pøi její pøípravì se místo vody pouíval lák
z kysaného zelí. Aby mohla být sytým hlavním jídlem, hospodynì jí
zahuovaly bramborami, pohankou
a øípou.
K vodovým polévkám v tom nejirím slova smyslu patøí i polévky
rùznì zahuované a pøedevím rùzné bramborové polévky. Napøíklad
hustá bramborová polévka byla se
zeleninou, houbami a zahutìná
krupkami, knedlíèková, to byly vaøené brambory s knedlíèky z jeèné
mouky zalité vodou, ve které se vaøily, nebo míchanková s vodou z nakrájené a uvaøené cibule, která se
pøelila na nakrájený chléb. Jahelné
polévky se vaøily se zeleninou, èoèkové s èesnekem, hrachové s kroupami, praanka s jíkou a osmaenou houskou nebo kapanka s kapáním z øídkého tìsta.
Velice oblíbené byly polévky
z mléka, syrovátky, podmáslí èi dokonce ze smetany. Snad nejoblíbenìjí byla syrovátková polévka, která se pøipravila ze syrovátky svaøené
s kmínem, pøidalo se vejce a smetana s trokou mouky a octem. Jednoduchá kocvarka se pøipravovala
z mléka svaøeného s moukou, do kterého se rozkvedlalo vajíèko. Oblíbená byla i pivní polévka, která navíc
bývala dobrou medicínou po muzice. Vìtinou se pøipravovala ze svìtlého piva, do kterého se zavaøila
smetana a dostatek smaené cibule.

Èasto se ale vaøilo pivo s cukrem a se
skoøicí a nakonec se pøidalo sladké
mléko s trochou láku z kvaeného
zelí.
Snad nejoblíbenìjí lidovou polévkou bylo kyselo, které se ale v ryzí
podobì pøipravovalo témìø výhradnì na severu Èech a v jiných krajích
s ním nemìlo nic spoleèného. Podstatnou slokou pravého kysela je
toti kvas, øídké tìstíèko ze itné
mouky, které zbylo pøi pøípravì
chleba.
Dnes u nás témìø zapomenuté
ovocné polévky, zvané té rambulice èi varmue, dosáhly nejvìtí obliby v dobì pøedbìlohorské. Vaøily

se z èerstvého ovoce, zejména z jablek nebo hruek, ale také z tøení
a borùvek, v zimì pak ze sueného
ovoce a zahuovaly se záklechtkou
z mléka. Ovoce se rozvaøilo ve vodì,
rozvaøené se osolilo, osladilo a zahustilo mlékem a moukou. Suené
ovoce se také vaøilo se skoøicí, pøidala se povidla a polévka se nakonec zahustila mlékem a moukou.
Tyto polévky se v létì jedly vychlazené, v zimì horké a pøílohou k nim
byl èerný chléb. Polévky se èasto
pøipravovaly také z èerstvých jahod
nebo borùvek. Ovoce se rozmaèkalo
s cukrem a k polévce se pøikusovaly
vaøené brambory.
Jaroslav Wimmer

GULÁOVÁNÍ

V sobotu 18. dubna 2015

bychom Vás chtìli pozvat
na ochutnávku GULÁÙ
od 16 hodin v sále kulturního domu .

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jiøí Køemen, Chotoviny
Alena Køemenová, Chotoviny
70 let Ing. Jiøí Novák, Chotoviny
Miloslav Èapek, Chotoviny
7 5 let Helena Kloèáková, Èervené Záhoøí
Jaroslava Veselá, Chotoviny
8 5 let Jaroslav Prchlík, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Pøíjemné kulináøské chvilky Vám zpøíjemní heligonkáøi, které
pak vystøídá DJ Martin Kohout a také pivo èepované naím
sdruením. Vítìzný gulá bude odmìnìn trofejí ZLATÉ
VAØEÈKY. Svùj gulá mùete pøihlásit do soutìe i vy a to
u kohokoli ze Sdruení pøátel koly v Chotovinách nebo
na emailu novotna@zschotoviny.cz (tel.: 603 833 586).
Tìí se na Vás Sdruení pøátel koly v Chotovinách

Noví obèánci
Marek Pokorný
Èervené Záhoøí

Lucie Hrstková
Chotoviny
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2014 / 2015
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Èastrov
2436 - 2546  2 : 6
Bartoò 440,
Køemen 403, Foøter 400, Vacko 388, Hein 412, Bervida 393.
V tomto utkání jsme pøivítali nelehkého soupeøe. Bohuel nám chybìl
kvùli nemoci nejlepí domácí hráè Libor. A to bylo asi klíèem ke patné
høe celého týmu. Po nevýrazných výkonech si pøipisujeme první poráku
na domácí kuelnì.
Chotoviny  TJ Tøebíè B
2573 - 2565  5 : 3
Hein 479,
Køemen 417, Foøter 436, Hrstka 444, Bervida 391, Bartoò 406.
V dohrávaném utkání s Tøebíèí jsme po páteèní prohøe s Èastrovem u
museli bodovat, pokud chceme jetì pomýlet na vítìzství v divizi. Zlepená hra byla vidìt hned od zaèátku. Ale utkání je jako na houpaèce, Petr
vítìzí, Honza F. prohrává jen o 11 kuelek, Libor po nemoci hraje
prùmìrný výkon, ale bod je na naí stranì. Lubo se trápí, ale ani
soupeøi se nedaøí o moc lépe a nakonec prohrává o 16. Zlom pøiel se
Zbyòkem, jeho krásná hra nám dává náskok pøed poslední dvojicí o 40.
Honzovi B. nevyla první dráha, 34 kuelek je z náskoku pryè, a aby toho
nebylo málo, tak pøed poslední dorákou je skóre 0. Doráka rozhodla a
posledním hodem a vítìzíme nad silným soupeøem o 8 kuelek.
TJ Nová Vèelnice  Chotoviny
2680 - 2635  5 : 3
Bartoò 454,
Foøter 439, Hein 431, Vacko 432, Hrstka 448, Bervida 431.
Ve Vèelnici jsme jako loni podali velmi pìkné výkony, ale bohuel pár
kuelek nám pøi høe chybìlo na remízu. Veliká koda, ale budeme bojovat dál.
Chotoviny  TJ Centropen Daèice 2572 - 2569  5 : 3
Hein 476,
Køemen 427, Foøter 403, Vacko+Bervida 392, Hrstka 446, Bartoò 428.
Daèice mìly stejný poèet bodù v tabulce jako my, tudí se dalo èekat, e
to nebude lehký soupeø, co se ukázalo hned po tøech odehraných duelech - stav 1 : 2 o 101 pro soupeøe. Opìt obrat zahájil Zbynìk nejlepím
výkonem zápasu. Libor té vyhrává a otáèí kuelky na naí stranu o 10.
Na závìr opìt drama s Honzou B. a do posledního hodu, kdy soupeø
nedohodil kuelku a my vítìzíme o pouhé 3 kuelky.
TJ N. Mìsto na Mor.  Chotoviny 2706 - 2677  6 : 2
Hrstka 476,
Køemen 466, Hein 438, Foøter 431, Bartoò 432, Bervida 434.
Do Nového Mìsta jsme odjídìli s nadìjí na posílení postupových pøedpokladù. Místní tìká, ale padavá kuelna nám celkem sedí, loni prohra
o 3 kuelky, i proto jsme vìøili v úspìch.
Zaèíná Petr a výborným výkonem vyhrává, i kdy pouze o dvì. Následující duely byly velice vyrovnané, bohuel pro nás se smolnými konci.
Zbynìk prohrává o 14, Honza F. o 11 a Honza B. dokonce o 1 kuelku. Na
plány jde Libor a nejlepím náhozem utkání stahuje na stav 3 : 2 a máme
o 10 døev ménì. Luboe na konci èeká nelehký úkol, hraje pìknì, nicménì na soupeøe to nestaèí, prohrává a celkem máme mínus 29 kuelek.
Nehráli jsme patnì, v rozhodujících okamicích se vak tìstí pøiklánìlo
k domácím.
Závìreèná domácí utkání sezony:
pátek 3. 4. 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Slavonice
pátek 17. 4. 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichùv Hradec

Drustvo B  Krajský pøebor

TJ Kunak  Chotoviny B
2514 - 2314  7 : 1 Makovcová 443,
Chobotský 390, Svatoová 373, Kuèerová 346, Dìd 356, Svaèina 406.
Po nevydaøeném domácím utkání se Sobìslaví jedeme do Kunaku. Na
kuelnu, na které se nám moc nedaøí, s námi jede i staronová posila Petr
Dìd. Bohuel pìknì zahrála pouze Ája Makovcová, a to staèí jen na
èestný bod. Dostali jsme 7 : 1 a rovných 200 kuelek.
TJ Nové Hrady  Chotoviny B
2432 - 2463  1 : 7 Køemenová H. 428,
Chobotský 411, Svatoová 416, Køemenová L. 383, Makovcová 416, Svaèina 409.
V Nových Hradech se nám hraje o poznání lépe. Pøedvedli jsme vyrovnané výkony a a na Jirku získává kadý svùj bod. Zaslouenì vítìzíme
a vezeme dùleité body z venku.
KK È. Krumlov  Chotoviny B
2546 - 2405  6 : 2 Køemenová H. 444,
Chobotský 414, Svatoová 387, Køemenová L. 373, Makovcová 393, Svaèina 394.
Namlsáni z Nových Hradù jedeme v nedìli dohrávat do Krumlova. Tam
jsme ji nìkolikrát v minulosti pøedvedli nae herní kvality a i nyní jsme
pomýleli na nìjaký úspìch. Bohuel nám to pomylení vydrelo jen do
první dvojice. Hanka nejlepím výkonem utkání a Honza v samotném
závìru získávají své body a vedeme 2 : 0 a 13 kuelek. Dál u nae herní
kvality vzaly za své a odjídíme poraeni 6 : 2 rozdílem 141 døev.
Chotoviny B  TJ Loko È. B. B 2430 - 2455  4 : 4 Køemenová H. 439,
Chobotský 395, Svatoová 428, Køemenová L. 412, Kuèerová 391, Makovcová 365.
Poslední domácí utkání s Loko È. B. se nám povedlo tak na pùl. Zápas se
pro nás vyvíjel velice dobøe, vedli jsme 4 : 0 a 82 kuelek. V závìru jsme
zaèali trochu ztrácet, aby ve nakonec rozhodla poslední dráha. Tam se
nám vùbec nedaøilo, naopak soupeø za to vzal a rozdíl drah 176 - 247
staèil, aby si odvezl bod za remízu 4 : 4. Hlavu bych nevìsil, kadý bod se
poèítá.

Drustvo D  Okresní pøebor

Ètvrtfinále:
Silon S. Ústí C  Chotoviny D
2517 - 2457  6 : 2
Kubeová 438,
mejkalová 376, Otradovec 414, mejkal 374, Filip 426, Nový 429.
První zápas play - off na Hiltonu se pro nás zaèal vyvíjet velice dobøe.
Anièka hraje jako bùh a o 42 kuelek poráí Jirku Ludvíka. Nastupuje
Klárka, a aè se jí moc nedaøí, na soupeøe to staèí a poráí ho o 12.
Bohuel to byly jediné dva body, které se nám podaøilo uhrát. Dalí
výkony soupeøù 432, 437, 446 a 442 jsou pro nás drtivé a tak podléháme
o 60 kuelek. Odveta rozhodne o dalí naí úèasti v play-off.
Chotoviny D  Silon S. Ústí C
2370 - 2184  7 : 1
Nový 429,
Kubeová 403, Otradovec 417, mejkalová 351, Liková 384, Filip 386.
Rozhodující zápas o postup do semifinále zaèala skvìle Anièka, kdy
vyhrála nad opravdu moc se trápícím soupeøem o 112 kuelek. Petrovi to
dnes taky sedlo a poráí Jirku Ludvíka o 46 kuelek. Klárka hraje pod
psa, ale na Márfyho to staèí. Naopak velice slunì hrající Lucka
prohrává jako jediná z týmu svùj duel. Michal si udìlal také pìkné èíslo,
poráí soupeøe o 5 a v závìru hrající Milo u asi nemìl patøiènou motivaci pro lepí výkon, ale i tak poráí soupeøe. Take èí jsou body
a semifinále? NAE!!!
Semifinále:
TJ Sokol Chýnov A  Chotoviny D 2481 - 2315  5 : 3
Otradovec 426,
mejkalová 395, Kubeová 401,Liková 323, mejkal 385, Nový 385.
V semifinále nae drustvo nastupuje proti vedoucímu týmu po základní
èásti soutìe. Chýnov A chce letos okresní pøebor vyhrát a postoupit zpìt
do vyí soutìe. Èeká nás opravdu tìký úkol. Navíc nám omarodil
Milo, velká opora týmu. Na zaèátek nastupuje Klárka a solidním výkonem vyhrává nad Mírou Makem o 8 kuelek. Druhá jde do boje Anièka
a s pøehledem poráí soupeøku o 32 kuelek. Chýnovtí zaèínají být lehce
nervózní a trochu klidu jim vrací dalí duel, kdy nae Lucka Liková
prohrává rovných 100 kuelek. Na plány jde Petr s Duanem Strakou.
Petr se snaí, ale zároveò se trápí. Ke konci u na výsledek ani nekouká
a o to vìtí pøekvapením je, e posledními pár hody soupeøe poráí
o 5 kuelek. Pátý jde Láïa a estý Michal. Oba své duely se skvìle
hrajícími Pavlem Broncem - 456 a Oldou Roubkem - 425 prohrávají.
Ale prohra 5 : 3 je pro nás opravdový úspìch. U se tìíme na odvetu.
Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov A 2431 - 2372  7 : 1
Filip 446
Kubeová 419, Otradovec 385, mejkalová 391, mejkal 376, Nový 414.
A je to tady! Souboj o úèast ve finále okresního pøeboru! Váháme se
sestavou, ale soupeø si také dává na èas, taktizuje se. Nakonec jde první,
jako skoro vdy, Anièka a poráí Míru Maka o 22 kuelek. Petr jde druhý
a moc chce vyhrát, ale nejde to a na utrápených 385 prohrává o pouhých
5 kuelek. koda bodu. Atmosféra by se dala krájet! Jde Klárka a o 15 kuelek vítìzí, ale nebylo to vùbec lehké. Láïa, vdy lehce skeptický, zahraje solidnì a na Libuku Hanzálkovou to staèí. Take 3 : 1 o 49 kuelek.
Michal bojuje o kadé døevo a vítìzí o 2 kuelky. Na závìr hrající Milo u
jen podtrhuje nai pøevahu a skvìlým výkonem doráí soupeøe. To, co
z nás nikdo na zaèátku play-off nepøedpokládal, se stává skuteèností.
JDEME DO FINÁLE!!! Ale v konkurenci takových týmù, které vechny
chtìli získat titul a postup do kraje, jsme u nyní vlastnì vítìzové.
Finále: KK Loko Tábor C  Chotoviny D
2558 - 2570  4 : 4
Koneèný výsledek druhého duelu a komentáø obou finálových utkání playoff pøineseme v pøítím vydání Listù Chotovinska.
M. Vacko

Ve florbale se zázrak nekonal
V bøeznu na posledním turnaji
se zázrak nestal a florbalisté se ze
dna neodlepili. Abychom neskonèili poslední, museli bychom vyhrát
oba dva zápasy a soupeø na 5. místì
ádný. Tímto výsledkem jsme v tomto roèníku skonèili celkovì na
12. místì z 19 týmù.
V prvním zápase proti NordBlancnás bylo dvanáct proti sedmi
soupeøùm. Mìli bychom mít více ze
hry, ubìhat je, pøestøílet. Skuteèný
obraz hry byl jiný. Soupeø hrál
s námi více ne vyrovnanou partii.
My si nedali tøi pøesné pøihrávky za
sebou, dìlali chyby v obranì, nevykrývali prostory pøed brankou. Prostì zmar. Soupeø dokráèel k pohodlnému vítìzství 7:2
V druhém zápase proti CSKA Jistebnice, kdy hráèù bylo dokonce
o jednoho ménì ne u pøedchozího

soupeøe, byl obraz
hry jiný. U bylo rozhodnuto, tak jsme
udìlali zmìnu, útok
do obrany a obrana
do útoku. Obraz hry se zlepil, ale
stejnì se vítìzný výsledek nedostavil. Projevila se kvalita soupeøe, který v pøedchozích roènících vdy hrál
o nejvyí pøíèky, celou dobu vedl,
jednu chvíli i o tøi branky, hrál úspornì a vyhrál 5:6.
P. Havlík

Koneèná tabulka divize

(o 7. a 12. místo) skóre body

1. Pivní Vlny SÚ
2. CSKA Jistebnice
3. Double Penetration A
4. NordBlanc
5. FT Koice Bulldog
6. Draci Chotoviny

38 : 33
51 : 41
42 : 35
43 : 40
31 : 35
33 : 54

20
18
17
15
15
5
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Zápas pod irým nebem v hokejbale skonèil debaklem,
Èervené Záhoøí
smetlo Chotoviny!

Chotoviny  È. Záhoøí 2:8 (1:5, 0:1, 1:2)

Pøed kulturním domem se zaèaly stavìt mantinely, malovaly se èáry na beton, skládaly se lavièky okolo vyznaèeného obdélníku. Blíil se toti konec bøezna a vechno se chystalo na jednu
z nejoèekávanìjích sportovních akcí roku. Historicky páté hokejbalové derby mezi Chotovinami a Èerveným Záhoøím.
A znovu to byla skvìlá podívaná. Fanouci se
opravdu nenudili, krásné akce, hodnì gólù, tvrdé
souboje, zkrátka vechno, co sportovní divák chce.
Zápas se hrál v krásném jarním poèasí, v uích
znìla hudba DJ Kohouta, prostì fantazie. Proto
bylo velkou záhadou, proè na letoní derby nepøilo tolik lidí jako v minulých letech. Ani poèet
hráèù na hrací ploe nebyl tento rok ideální, pouze est na kadé stranì. Roli rozhodèího vzal na
sebe Milan Jinda, kterého vyøadilo z kádru Chotovin zranìní, tak chtìl být souèástí hry alespoò
z pohledu hlavního arbitra. Hlavními hvìzdami
byli Zdenìk Turek, starosta obce, nebo Petr Havlík, øeditel koly.
První roèník vyhrálo Záhoøí po tuhém boji
5:4, dalí rok jim to Chotoviny vrátily výhrou 7:4.
Ve tøetím vzájemném souboji zase Èervené Záhoøí strhlo vedení na svojí stranu vítìzstvím 6:4.

V posledním zápase se týmy rozely nerozhodnì
za stavu 8:8. Proto bylo otázkou, jak dopadne ten
pátý. Hráèi si nasadili rukavice, chránièe, nìkteøí
i helmy a lo se na první buly zápasu.
Èervené Záhoøí zaèalo lépe, a to minimálnì
o tøídu. Diváci se snad jetì ani neusadili na lavièkách a bylo to 0:3. Chotoviny se marnì snaily
vyrovnat rychlé a technické høe svého soupeøe.
Do pøestávky dostaly jetì dalí dva góly, ke konci
pouze symbolicky sníily na 1:5.
Druhá tøetina u byla o nìco vyrovnanìjí. Stav
se moc nemìnil, Èervené Záhoøí zaèalo kontrolo-

vat hru, i tak ale jeden gól pøidalo. Stav byl 1:6
z pohledu domácích.
Poslední, tøetí tøetina, pøinesla neèekanì dobrou hru v podání Chotovin. Na vyrovnání u bylo
ale pozdì. Podaøilo se jim dát jeden gól, dva ale
znovu obdrely. Celkové skóre pátého hokejbalového derby bylo 2:8.
Nakonec alespoò v nìèem Chotoviny dominovaly. Po skonèení zápasu se jely nájezdy
a kadý hráè z obou týmù se postavil tváøí v tváø
soupeøovì brankáøi. Chotoviny nadstavbovou èást
zápasu ovládly 1:0.

Zklamání! Mui vypadli s Lomem v Poháru Èeské Poty

Fotbalové jaro zaèalo i pro nejzkuenìjí a nejsledovanìjí tým
Chotovin - mue. Po nároèné zimní
pøípravì se hned zostra vrhli do zápasù. Cíl pro soutì je stále jasný postup. Byl ale takový cíl i pro pohár?
Chotoviny se po výhøe 3:0 nad
Pojbuky vydaly do Lomu, na druhé

kolo Poháru Èeské Poty. Hráèi, tedy
alespoò èást z nich, trénovali celou
zimu nìkolikrát týdnì v hale. Tým u
se dokonce pøesunul na trávu, kde
zaèíná pravidelnì trénovat. Naopak
soupeø, domácí Lom, celou zimu
netrénoval. Jednou v týdnu si chodili hráèi zabìhat, aby nevypadli ze

hry úplnì. Na høiti ale fyzická pøevaha Chotovin znát nebyla.
Chotovintí prohrávali souboje,
nedali si pøesnou pøihrávku, rychlostnì na tom byli lépe domácí.
Musíme ale pøeci jen øíci, e Lom
také ádný extra fotbal nehrál. Na
obou stranách rozhodèí zaváhal pøi

První zápas a hned derby s Ml. Voicí!
Hned první jarní zápas, který absolvoval dorost, byl pøed domácími
diváky. A co víc, proti soupeøi, s jeho jménem je spojeno vdy derby.
Mladá Voice mìla dlouho spojenectví s Chotovinami, po ukonèení
ákovské kategorie se kadý tým vydal svým smìrem. A je tomu ji podruhé, co se dorostenci setkali se
svými bývalými spoluhráèi. V podzimním velmi vyhecovaném zápase
na neutrálním høiti Milièína, navíc
v nedobrých podmínkách, Voice po
smolném gólu doslova udolala Chotoviny výsledkem 0:1. A tak motivace hráèù na jarní zápas byla o to
vìtí.
Pro tento zápas Táborsko do
Chotovin vyslalo pár hráèù, a tak se
problém s poètem neøeil. První
minuty zápasu patøily jednoznaènì
domácím, kteøí Mladou Voici do
vìtí ance nepustili a dobøe kombinovali. Po pár minutách si také vytvoøili první anci, kde po dobrém
centru Pìkný zpracoval míè pøed

vápnem, vyuil své rychlosti a nacentroval pøed bránu, kde si dal voický obránce vlastní gól. Dorostenci tak sice vedli 1:0, ale hra se zaèala
vyrovnávat. I pøesto mìli chotovintí nìkolik dalích ancí, Kubela sám
pøed bránou patnì zakonèil a Tomá Vácha takté. Nìkolik minut
pøed poloèasem se potvrdilo pravidlo nedá, dostane, a tak po skrumái ve vápnì soupeø nakonec doklepl míè do brány. Do kabin se odcházelo za stavu 1:1, pøièem na
gólové ance nai dorostenci vedli
nejménì 5:1.
Zaèátek druhého poloèasu byl
z naí strany velmi patný. Kombinace vázla, zato Voice byla po gólu
do atny doslova na koni a útoèila.
Z tìchto útokù pøiel první gól do
brány Chotovin a po chvíli i druhý.
Pøi obou gólech mìl soupeø vìtí
dùraz ve vápnì. Voice pak dalích
20 minut kontrolovala hru. Chotoviny se ale v samém závìru zápasu
nevzdaly, nejdøíve si do vápna dob-

øe nabìhl Sedláèek, který byl jednoznaènì faulovaný a pískala se penalta. Tu sám faulovaný také promìnil.
Obraz hry se zmìnil, najednou zaèala více chyb dìlat Voice. Svoji
rychlost znovu uplatnil Pìkný, který
nacentroval do vápna a zde pohotovì zakonèoval Kollárik. Chotoviny si
vytvoøily jetì nìkolik ancí a sahaly
po vítìzství. Koneèný výsledek 3:3
byl spravedlivý, následovaly penalty, které znovu opanovali domácí,
take získali bod navíc.

Chotoviny  Mladá Voice
3:3 (1:1) penalty 5:4

faulech ve vápnì a oba týmy oidil
o penaltu. I tak první pùle skonèila
2:0 pro domácí, po chybách v obranì Chotovin.
Dalímu prùbìhu zápasu hodnì
ublíila zranìní. Chotoviny dohrávaly se tøemi zranìnými hráèi, co
nebylo vùbec jednoduché, nebyli
toti náhradníci. Ale moná to byl
zlomový moment, hosté se semkli
a zaèali hrát. Brzy na zaèátku druhé
pùle sice dostali tøetí gól, ale pak
jich bylo plné høitì. O dvì branky
se postaral T. Vrhel. V závìru sice
jetì vyrobil penaltu chotovinský
gólman Mansfeld, ale dokázal si s ní
poradit. Na víc, ne na sníení, se
Chotoviny bohuel nezmohly, prohrály 2:3 a v Poháru Èeské Poty
konèí.
Sestava: Mansfeld - mejkal,
Kromka, Dvoøák - J. Vrhel, vehla,
Moos, Bondarev, T. Vrhel - Kubela,
Jordák.
V nedìli 5. dubna èeká mue první jarní zápas s Vlastiboøí. Pøijïte je
podpoøit! 16:30, Stadion u kostela.

Rozlosování  duben 2015
Okresní pøebor muù

12.
13.
14.
15.
16.

kolo 5. 4. NE
kolo 12. 4. NE
kolo 18. 4. SO
kolo
hlá.
kolo 3. 5. NE

Chotoviny  Vlastiboø
Bøeznice  Chotoviny
Chotoviny  Sokol S. Ústí B
Petrastav Radenín  Chotoviny
Chotoviny  Koice

16:30
16:00
17:00
hlá.
17:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

