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Èíslo 5

Aprílové Guláování pøilákalo do sálu kulturního domu na
120 milovníkù dobrého jídla.
Nadení amatértí kuchaøi uvaøili devìt soutìních guláù. Pøíchozí si opìt pochutnali jak na
klasickém hovìzím gulái, tak
na gulái vepøovém, buøtgulái, segedínu nebo gulái z divoèáka. Nechybìlo ani aprílové
pøekvapení v podobì babyguláe alias krupièné kae. Na té
si nejvíce pochutnali nejmení
návtìvníci a svými hlasy ji vynesli na krásnou pátou pøíèku.

V koneèném hlasování bylo
odevzdáno 66 hlasovacích lístkù s 392 hlasy. Po seètení vech
hlasù bylo jasné, e tøetí Chotovinské Guláování bude mít ryze
dámskou vítìznou trojici. Nejvíce pøíznivcù si získala Petra Suchopárková z Chotovin se svým
hovìzím na vínì. Vítìzka dostala 66 hlasù a odnesla si hrnec,
vaøeèku a dárkové balení plzeòského piva. Druhé místo, o pouhý jeden bod za vítìzkou, obsadila Pavla Papeová s vepøovým
Oblajovickým speciálem.

kvìten 2017
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ZDARMA

Nejvíce zachutnalo hovìzí na vínì
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návtìvníkù si Guláování upevòuje svou pozici v chotovinském kulturním kalendáøi. A proto ji nyní pøemýlí maminky
z poøádajícího Spolku pøátel
koly Chotoviny o tom, èím oiví ètvrtý roèník soutìe. Zároveò
vyzýváme dalí potencionální
soutìící, aby pøili pomìøit síly
s naimi stálými guláovými
matadory. Sejdeme se v sobotu
7. dubna 2018!
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Jana Lorencová, pøedseda spolku

A stupnì vítìzù uzavøela
Jana Schachingerová s Pøejetým divoèákem, kterému
hlasující pøidìlili 63 bodù.
K celkové dobré náladì pøispìlo Trio Kabe Family z Boøetína. Díky známým lidovým
i taneèním melodiím se zaplnil také taneèní parket. Dìti
i dospìlé nechal do své kouzelnické kuchynì nahlédnout
Pepa Èerný. Díky stálé podpoøe místních i pøespolních
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Jak správnì tøídit odpad  znaèení obalù  1. èást

O tøídìní odpadu ji toho bylo
napsáno dost a dost. Kadý z Vás
urèitì narazil na letáèek èi èlánek,
jak a kam jaký odpad vyhazovat.
Málokde se vak doètete, jak poznat
druh obalu, pokud si nejste jisti. Proto Vám pøináíme pøehled oznaèení
obalu z hlediska materiálu dle èeských státních norem ÈSN 77 0052
a ÈSN 77 0053.
Dle zákona è. 477/2001 Sb.,
o obalech, respektive naøízení è. 97/

UPOZORNÌNÍ

129/ES se na obalech musely v minulých letech vyskytovat dva údaje
nebo grafické znaèky, a to známý
panáèek vyhazující obal do koe
a trojúhelník s oznaèením obalu.
V roce 2006 vstoupila v platnost novela è. 66/2006 Sb., a oznaèení panáèkem je dobrovolné. Dále ovem
platí povinnosti znaèení dle zákona
o odpadech a chemických látkách.
Obrázek panáèka u koe znaèí
nejèastìjí zpùsob naloení s obalem (vyhození do koe). Mùe být

Po dobu konání Prodejní výstavy kvìtin v Chotovinách bude
uzavøen prùchod (chodník) vedoucí od sportovní haly okolo
mateøské koly a základní koly na ulici Osvobození. Chodník bude uzavøen od ètvrtka 11. 5. pøiblinì od 18 hodin do
nedìle 14. 5. 2017 asi do 15 hodin.

nahrazen napøíklad vìtou:

ODLOTE NA MÍSTO URÈENÉ
OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

Recyklaèní symbol
Panáèek s koem
Vyhoïte do nádoby
na netøídìný odpad

Na trhu se vak vyskytuje spousta obalù vyrobených z materiálù, které vyadují po pouití speciální nakládání. Jedná se o nebezpeèné odpady, ale nejenom o nì. Takovéto
odpady musí být patøiènì oznaèeny.
Napøíklad takto:

l OBAL ODEVZDEJTE VE SBÌRNÌ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU!
l NEVHAZOVAT DO OHNÌ
 NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU!
l NESPALOVAT V LOKÁLNÍM
TOPENÍ!
l ODEVZDEJTE...(napø. V LÉKÁRNÌ!)
l VRATNÝ OBAL!

Pøítì se budeme zabývat zejména druhou znaèkou, která by mìla
být na obalu. Jedná se o trojúhelník
tvoøený tøemi ipkami, který je uvnitø
doplnìn èíselným kódem.

H. Heømánková

Pozvánka
na výstavu

Váení spoluobèané,
dovolte mi pozvat
Vás srdeènì
za Klub chovatelù
èeských fouskù
na Klubovou výstavu èeských
fouskù se zadáním titulu

Klubový vítìz 2017 ,

která se uskuteèní
dne 3.6.2017 v Chotovinách
na kolním høiti U dubù
od 8.00 hod.
Dále bych Vás seznámil s historií èeského fouska. Pes èeský fousek je jediným národním pùvodním plemenem
psù Èeské republiky. Je uznán mezinárodní kynologickou organizací FCI.
První zmínky o nìm sahají do ranného støedovìku, kde slouil u lechtických dvorù jako lovecký pes. První
zmínka je z roku 1348 v listinách Vìci
jaqer misterské, kde je zaznamenáno darování psù honných zvaných
canis bohemicus Karlem IV. markrabìti braniborskému. Dále roku 1520
je pes zachycen na obraze v kláteøe
ve Vyím Brodì. A tak bychom mohli pokraèovat ve výètu historických
pramenù, které zachycují èeského fouska a do souèasnosti, kdy
21. kvìtna roku 1963 vstupuje v platnost standard plemene FCI. Podle tohoto standardu bude na klubové výstavì v Chotovinách posuzováno. Na
výstavì bude posuzováno ve dvou
kruzích v jednotlivých tøídách od dorostu po veterány. Budou zde posuzováni jak bìloui, tak hnìdáci. Pøijïte se podívat a podpoøit klenot èeské
kynologie  èeského fouska. Na výstaviti bude zajitìno obèerstvení.
Za výstavní výbor Vás zve
Jindra Lachout.
S pozdravem ÈESKÉMU FOUSKU ZDAR!
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Jubileum JSDHO Chotoviny
Váení spoluobèané, dne 21. 4. 2017
oslavila Jednotka Sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny 15. výroèí svého zaloení. Jednotka byla zøízena rozhodnutím
zastupitelstva obce è. 1/2002 ze dne 20. 1.
2002 a v souèasné dobì má 20 èlenù  5 velitelù, 1 technika, 5 strojníkù a 9 hasièù.
Její pùsobnost se øídí Poárním poplachovým plánem kraje v rámci poplachového
plánu IZS. Èlenové jednotky se schází kadé pondìlí, kdy je provádìno kolení, zkouky a údrba techniky.
Za 15 let naí èinnosti jsme vyjeli celkem 256krát. A u to byly povodnì, poáry, technická pomoc, dopravní nehody
nebo likvidace bodavého hmyzu a také vyhledávání pohøeováných osob. Co se týká
zásahù, vypomáhali jsme napø. pøi povodních v Plané nad Lunicí, poáru plynové
suièky FRIALL Tábor, poáru haly COMETT Tábor, poáru novostavby rodinného domu v Jeníèkovì Lhotì a øadì dalích
poárù  rodinný dùm Svrabov, AKSAMITE
Liderovice, rekreaèní dùm Sedleèko, kanceláøe ZD Chotoviny, tráva ve vojenském
prostoru Draice, les a strnitì v Èekanicích, pole Zhoø u Mladé Voice, stodola
Jedlany, výrobní technologie LATOP. Zasahovali jsme rovnì pøi vyhledávání a odchytu 170 kusù býkù uniklých z ohrady
v Borotínì a dùleitá je také mezikrajská výpomoc pøi DN Mezno a Jeetice. To je jen
nìkolik málo pøíkladù z historie naich zásahù. Za dobu trvání naí jednotky jsme
vybudovali kolicí místnost, odvìtrání ga-

HLEDÁM PRÁCI
na zkrácený pracovní úvazek
 4 hodiny dennì.

Tel.: 773 487 147

ráí, nová vrata a provedli nátìry podlah.
Dále jsme nakoupili dalí techniku, a u
z finanèních prostøedkù obce nebo dotací
kraje.
Dne 13. 4. 2016 podala obec ádost o
podporu na poøízení dopravního automobilu pro JSDHO Chotoviny. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je nákup jednoho dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování,
k zajitìní lepí pøipravenosti jednotky pro
rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaenému mimoøádnou událostí.
Výe finanèní podpory z EU je 2 422 665,- Kè.
Bylo vypsáno výbìrové øízení na dopravní
automobil Furgon 4x4 v provedení technickém dle vyhláky è.35/2007 Sb., osádka 8+1, hmotnost 5-5,5t. Vybráno bylo 7 výrobcù poární techniky a rozesláno vyzvání
k podání nabídek. Dne 17. 10. 2016 mìlo

probìhnout otevírání obálek, ale nabíka
ádná nepøila. Následnì dolo k vypsání
druhého kola a dne 14. 12. 2016 opìt odeslána výzva k podání nabídek. Pøila jediná
nabídka, a to od firmy AGROTEC a.s. Hustopeè, která splòovala vechny podmínky.
Cena vozidla IVECO 4x4 je 3 132 448 Kè.
Nyní je ji panem starostou Mgr. Zdeòkem
Turkem podepsána smlouva a vozidlo nám
má být dodáno v mìsíci øíjnu 2017. Toto
vozidlo by mìlo nahradit souèasnou A-31,
kterou nelze pouívat ani na výcvik jednotky a pøepravu osob.
Vichni èlenové jednotky obdreli u pøíleitosti patnáctého výroèí od Obce Chotoviny èestné uznání a já bych jim chtìl rovnì podìkovat za pøíkladnou a obìtavou
práci. Podìkování patøí také rodinám èlenù
naí jednotky a vem zamìstnancùm obecního úøadu.
Miroslav Bukvaj
velitel JSDHO Chotoviny

5/2017

LISTY CHOTOVINSKA

4

Velikonoèní pondìlí v øímskokatolickém kostele

I letos probìhla o velikonoèním pondìlí tradièní dìtská
bohosluba. Její souèástí bylo divadelní zpracovaní Kristova
velikonoèního pøíbìhu.

Po mi sv. ve veselé atmosféøe probíhalo koledování a obøad ehnání koní. Letos jistì budou vichni od nejmladích dìvèat
po babièky celý rok zdrávy.

Kadoroènì ehná místní faráø otec Koranda koním,
aby se koním i jejich majitelùm vyhnuly vechny neduhy.

Velká radost z projíïky kolem kostela.

Kdy doli na místo zvané Golgota, co znamená Lebka,
dali mu pít víno s pøímìskem hoøkým jako luè. Pøibili
ho na køí a rozdìlili si jeho aty losováním. (Mt 26)

KINO V CHOTOVINÁCH

Dne 8. 4. 2017 k nám pøijelo do kulturního domu KINO NA KOLEÈKÁCH s divácky nejúspìnìjím filmem roku 2016  ANDÌL PÁNÌ 2.
Monost zhlédnout tento veleúspìný snímek pøilo 145 návtìvníkù. Publikum tvoøily pøedevím dìti vech vìkových kategorií, ale i maminky,
tatínkové, babièky a dìdeèkové. Vdy tako pohádková komedie je pro celou
rodinu!
První nedoèkavci se zaèali scházet ji po 19. hodinì. Rychle koupit
popcorn, nìco k pití, a obsadit ta nejlepí místa k sezení. Pøed 20. hodinou
byl ji sál zcela zaplnìn a mohlo se zaèít promítat.
Andìl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je pøesvìdèen, e by si
zaslouil lepí slubu. Jeho vìèný pokuitel, èert Uriá, zaène Petronela
ponoukat. Staèí utrhnout jablíèko ze stromu poznání a bude vìdìt to, co ví
Bùh! V potyèce se vzácné ovoce skutálí a na Zemi a andìl - popleta a jeho

kamarád - pokuitel musí upem na Zem a pøinést jablko poznání zpìt.
Kdo má rád fakta a zajímá ho tøeba, jaké odrùdy bylo osudové jablko,
mùe hádat. Tipnete si na Idaret nebo Jonagold? Nebudeme napínat, a si
budete v nìjakém obchodì vkládat do koíku plod Pink Lady, mùete tøeba
sáhnout po jablku poznání. Ale rozhodnì si jich nepoøídíte 750 kilogramù
- právì tolik jich spotøebovali filmaøi.
Velké dík vem zúèastnìným. Vdy tyto kulturní akce se poøádají pøedevím pro Vás  obèany Chotovin! Tìíme se na Vás pøi dalím setkání se
støíbrným plátnem, které se uskuteèní v èervenci, kdy zajisté prázdninovou
letní atmosféru umocní filmová produkce pod irým nebem.
V pátek 21. 7. 2017 na fotbalovém høiti v Chotovinách na vidìnou!
Zuzana Sumerauerová
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HISTORKY Z CHOTOVINSKA

ZLAÁK

Peníze vdy byly, jsou a budou
pány svìta. Na tom se nic nezmìní,
protoe touha vìtiny lidí po majetku, který jim zajistí bezstarostný
a pohodlný ivot, je odevìká. Pøitom jen nìkteøí jsou odhodláni
zbohatnout dlouhodobou poctivou
prací. Vylouèíme-li neèekané dìdictví, velkou výhru v loterii nebo
jinou mimoøádnou událost, pak nezbývá, ne najít nìjaký poklad. Ale
jak na to?
Odnepamìti platí, e nejvýhodnìjí dobou pro objevení pokladu
jsou velikonoce  svátky jara, kdy
pøíroda po dlouhém zimním odpoèinku pøímo marnotratnì rozhazuje
své bohatství a krásu. Lidé kdysi vìøili, e se od èasù, kdy pape v Øímì
na Velký pátek poprvé èetl paije, se
v tu dobu otevírají zasypaná sklepení, skály, podzemní chodby i jiné
skrýe, aby lidskému oku ukázaly jinak po celý rok peèlivì skrývané poklady.
Také na Chotovinsku je nìkolik
míst, kde podle lidové povìsti èi
místní tradice je poklad  jen ho najít!
Víme, e se o to na rùzných místech
pokouela celá øada hledaèù, ale bez
ádoucích výsledkù. Jen v Sedleèku
tomu bylo trochu jinak.

V druhé polovinì 19. století byl
jeden rok velice patný pro zemìdìlce. Poèasí jakoby se chtìlo lidem
pomstít a podle toho vypadala i sklizeò. Následný znaèný nedostatek slámy zpùsobil, e hospodáøi na podestýlku vyuívali v mnohem vìtí míøe
lesní hrabanku. Tak tomu bylo i v
èísle, kde slouil jistý chlapec. Jednou pøi úklidu dobytka, jako mnohokrát pøed tím, el pod kùlnu, opálkou nabíral hrabanku a dával ji do
nùe. Vtom v haldì hrabanky ucítil,
e opálka narazila na nìjaký pøedmìt. Zaèal na tom místì hledat a za
nedlouho nael hlinìný krajáè peèlivì pøikrytý poklièkou. Kdy ji odstranil, zjistil, e nádoba je plná zlaákù.
Tak vida!, pomyslel si chlapec.
Hospodáø dìlá chudáka a tady má
ukrytý úplný poklad!. Chvíli se tìil pohledem na tolik penìz a ji
chystal, e nález zase zakryje, kdy
ho napadlo, e hospodáø nic nepozná, kdy si jeden zlaák vezme na
památku. A to také udìlal.
Chlapce ale trápilo svìdomí. Byl
poctivá due, a proto pøi prvním setkání se svým pánem mu ve vypovìdìl. Ty peníze nejsou moje, kde
bych je  blázne  vzal? køièel jeho
chlebodárce. Svolal vechny, kdo
byli ve stavení, a spoleènì utíkali pod
kùlnu, kde zaèali pøehazovat hraban-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslav Merxbauer, Chotoviny
Rùena erpánová, Chotoviny
Karel Tajtl, Chotoviny
65 let Ing. Václav Bauer, Èervené Záhoøí
Anna Kostková, Øevnov
70 let JUDr. Miroslav Pígl, Chotoviny
Miroslav Prchlík, Èervené Záhoøí
Vlasta Kolací, Brouèkova Lhota
75 let Hana Voldánová, Jeníèkova Lhota
Ivan Kubela, Chotoviny
85 let Ing. Vladimír Bláha, Chotoviny
Miluka Klejnová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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ku. Házeli, házeli, ale nic nenali.
A tak vznikla záhada: poklad nikde,
ale byl tu svìdek o jeho existenci
 onen zlaák, který chlapec stále
drel v ruce! To byl dùkaz, e si ve
nevymyslel.
Podle zápisu místního kronikáøe
Jana Procházky má tato povìst reálný základ ve skuteèné události, která
se prý pøihodila jeho dìdeèkovi, kdy

jako estnáctiletý chlapec slouil
v jednom stavení. Její úèastníci si
prý do konce ivota nedovedli tuto
záhadu vysvìtlit. A pøi tom zùstalo.
Onen zlaák se prý v chlapcovì rodinì dìdil z otce na syna  na památku. Traduje se, e ho rodina jetì na
poèátku první svìtové války ukazovala známým, ale pak zlaák záhadnì zmizel.
Jaroslav Wimmer

Váení spoluobèané, oznamujeme vám, e

VEØEJNÁ SBÍRKA

NA ZVON DO CHOTOVINSKÉHO KOSTELA
pøesáhla èástku 100 000,- Kè
Sbírka dále pokraèuje, prosíme,

PODPOØTE SBÍRKU SVÝM HLASEM
â na stránkách http://www.mamevybrano.cz
Hlasujte nejpozdìji do 21. kvìtna
pro veøejnou sbírku è. 021
Jinak stále mùete pøispìt
â zasláním daru na úèet è. 2501013888/2010
â odevzdáním daru proti zápisu do sbìrací listiny
â vloením daru do úèelové putovní pokladnièky
â zakoupením pohlednic z limitované série
Dárcùm, kteøí vìnují více ne 7777,- Kè je vyhrazena
monost, aby jejich jméno bylo uvedeno na zvonu.
Veøejnou sbírku poøádá Náboenská obec CÈSH
v Chotovinách a byla povolena KÚ Jihoèeského kraje.
Osvìdèení pod è. j. KUJCK 957994.
Za podporu a dary dìkují jménem n. o.
èlenové rady starích a faráø.
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NOVÉ KNIHY
Tamara McKinley  Poslední valèík.
Jenny dostane od manela neobvyklý
dar: osamìlou ovèí framu Churinga, která leí v pustém australském
vnitrozemí. Dar jí vak manel nepøedá osobnì, Jenny se o nìm dozví jako o dìdictví a po manelovì
tragické smrti. Potøebuje nalézt klid
a sílu k dalímu ivotu a zjiuje, e
nejsnadnìji je naèerpá právì na farmì v lùnì pøírody. Objevuje drsnou
a nemilosrdnou konèinu, která vak
souèasnì oplývá tichou krásou. Farma je navíc opøedena tajemstvím,
které se váe k bývalé majitelce Matyldì Thomasové. Èím více èasu tráví Jenny na farmì, tím silnìji si je
vìdoma pøetrvávající podivné pøítomnosti pøedchozí majitelky. Jednoho dne objeví Matyldiny deníky
a v nich se seznámí se okující pravdou. Jenny se noøí do minulosti
a v duchu se zaèíná ptát, zda je vlastnictví farmy Churinga poehnáním,
anebo naopak kletbou?
Ulla Fröhling  Ukradený ivot. Kazatel Paul Schäfer vytvoøil v náboenské sektì vlastní svìt plný sadistického násilí. Zde mohl dìti, eny
i mue beztrestnì poniovat, týrat,
znásilòovat, trápit hlady, drasticky
jim vymývat mozky a jinak je nièit.
Tento pekelný domov, který otec
Paul svým oveèkám pøipravil, zùstal desetiletí bez povimnutí vnìjího svìta, dokud se nìkteré z obìtí
nevzepøely.

Ulla Fröhling  Byla jsem
otrokyní v satanské sektì. Angela
vyrùstá ve zdánlivì váené a spoøádané rodinì. Její rodièe jsou ve skuteènosti èleny satanské sekty a dceru pùjèují k sadistickým hrátkám,
sexuálnímu zneuívání a vymývání
mozku...
Maratová Monika  Volavka. Pilot
Petr Teffler, který se vrátil ke svým
milovaným bitevním vrtulníkùm, má
nelehký úkol. Musí se vypoøádat
s minulostí, která mu vtrhla do ivota tím nejménì pøíjemným zpùsobem. Aby pomohl nejmocnìjímu mui èeského Vojenského zpravodajství, riskuje v roli volavky svùj
vlastní ivot. Pøitom se souèasnì
stává terèem rafinované pomsty pøekupníka drog.
Jamie McGuire  Èervený vrch.
Scarlet je rozvedená, pìtatøicetiletá
matka dvou dcer a pracuje jako rentgenová laborantka. Je pátek odpoledne a má slubu v nemocnici, dcery
poslala na víkend za otcem. Na pøíjem pøiváejí umírající, oklivì pokousanou a vyhublou dívku, a její
rentgenový snímek prozrazuje to,
o èem se v lékaøských kruzích s hrùzou ji pár dnù hovoøí. Z Evropy se
íøí záhadný virus a svìt je zachvácen pandemií, která postupuje neuvìøitelnì rychle. Projevuje se nesnesitelnou bolestí bøicha a bleskovým
úbytkem... váhy, a pak u je jen smrt.
Mrtví vak nenacházejí klid, ale mìní

6

se v ouravé zombie, a hledají,
èím by ukojili svùj neutiitelný
hlad. Vábí je lidské maso a laènì se na nì vrhají. Jedinou
obranou ivých je rychlost a zásah
do mozku zombie. Scarlet se upne
k tomu, aby zachránila své dcery za
kadou cenu. Musí je odvézt na jediné bezpeèné místo k pøeití, které
zná. Na ranè Èervený vrch. Román
Èervený vrch vás uchvátí od první
stránky a nepustí a do omraèujícího závìru. Autorka bestsellerù Jamie McGuire se zde pøedvedla v nezapomenutelné formì.
Addison  Kroky ke slunci. Fascinující pøíbìh o síle víry v sebe sama,
o nadìji, rodinných poutech a ne-

zmìrné lásce nabízí srovnání dvou
rozlièných kultur. Kdy nièivá vlna
tsunami zasáhne indické pobøeí,
sestry Ahalja a Síta rázem pøijdou
o rodièe i o domov. Cestou do nedalekého klátera, v nìm doufají nalézt bezpeèné útoèitì, padnou do
rukou bezcitným pasákùm a ocitnou
se v jednom z bombajských nevìstincù, kde je s nimi nakládáno jako
s otrokynìmi. Na opaèném konci svìta, ve Washingtonu, se právník Thomas Clarke vyrovnává s tím, e jej
po smrti jejich malé dcerky opustila
manelka. Posléze je nespravedlivì
vyhozen z práce a odjídí do Indie
jako dobrovolník. V záchranì Ahalji
a Síty nachází nový smysl ivota...

Pro dìti a mláde:
Marie Slezáková  FUK A PUK. Ve
staré stodole ijí dva pavouèci. Spøátelí se a zaijí spolu mnoho dobrodruství. Jsou velmi vynalézaví
a podnikají výlety, pøi kterých se seznámí s ostatními zvíøátky z lesa, od
rybníka, z louky i ze dvora. Nìkdy se
ocitnou v oemetné situaci, ale díky
dobrým pøátelùm to vdy nakonec
dobøe dopadne.
Dennis R. Shealy  TAJNÝ IVOT
MAZLÍÈKÙ. Copak asi dìlají vai
mazlíèci, kdy nejste právì doma?
Páchají nejrùznìjí vylomeniny!
Kocour Koule podnikne útok na lednièku, andulka Èimèa si pustí videohru a pes Leonard si zapaøí na oblíbenou rockovou hudbu. Jaké pøekvapení èeká na Maxe, který vìrnì
vyhlíí svou panièku?
Lenka Kosková-Tøísková  ONDRÁKOVA ABECEDA. Jak se má Anièka
uèit èíst, kdy písmena ve slabikáøi
poskakují? Bráka Ondráek chce
pomoci, proto si jedné noci na slabikáø tajnì posvítí. Stane se, co neplánoval - slabikáø ho pohltí. Natìstí
se Anièka pøidá døív, ne Ondráek
úplnì zpanikaøí. Cesta z neèekaného dobrodruství vede pøes svìt slabik. Jene písmenka ovládla stránky
slabikáøe a zpátky do slabik se jim
vùbec nechce. Dìti musí pøekonat
strach i pøedsudky, projít tmou i vichøicí a zapojit vekerý svùj dùvtip, aby
se ráno znovu setkaly s tatínkem
a maminkou.
Milo Zapletal  SEVERKA. Dìj knihy Severka se odehrává po listopadové revoluci roku 1989, kdy se
opìt svobodnì mohl obnovit Junák
a v jednom zapadlém pohranièním
mìsteèku se místní uèitel rozhodne
zaloit skautský oddíl. Sledujeme
jeho vznik, získávání místních kluku, první schùzky a výpravy. Ve
obalené do dobrodruného pøíbìhu
a prokládané èasopisem, který vedoucí pro svùj oddíl vydává. Tento
pøíbìh byl rozepsán ji v roce 1990,
kdy zaèal vycházet na pokraèování v
èasopisu Junák, i jako komiks. Ale
netrvalo dlouho a autor knihu odloil. Jeho pøíznivci se jí doèkávají a
nyní, po pìtadvaceti letech.

Jiøí Dìdeèek  HVÌZDY PRASKÉ
ZOO. Jak je neznáte, co jste o nich
nevìdìli a co jinde nenajdete - v hravé kníce pro celou rodinu se vám
pøedstaví tøi desítky zvíøat z praské
zoo. Pøestoe se narodila v zajetí
a volnou pøírodu nepoznala, pøesvìdèíte se, e jsou to vechno výrazné osobnosti. Oblíbený lachtan
Meloun, milá gorila Bikira, mlsný
medojed Èert... Dozvíte se, jakou
mají povahu, jak se chovají k sobì
navzájem i jak se o nì jejich chovatelé starají. Originální kníka plná
fotografií, ilustrací Albìty Zemanové, bláznivých básnièek Jiøího Dìdeèka a kvízù vyla ve spolupráci se
Zoo Praha.
Jiøí Stránský  O DEOVÉM KAMENI. Stará povìst praví, e na okraji
velikánské skály, na ní stojí slavný
hrad Buchlov, trèí ze zemì velikánský kámen, který je kouzelný. Ale jen
za jistých podmínek: kdokoliv si na
nìj v deti sedne a chce, aby mu
kámen pøedal své kouzlo, nesmí ani
v tom nejvìtím lijáku otevøít detník. Nebo na ten kámen se z nebe
snáejí v malých i velkých kapkách
skøítkové, kteøí hlavì, na ní pøistávají, pøináejí velijakou moudrost,
co se potom v ivotì moc hodí. Jene copak nìkdo vydrí sedìt na kameni, kdy prí, nato lije?
Ester Stará  JAK SE JOSÍFEK
S JOINKOU ZTRATIL A NEVÌDÌL
O TOM. Puste se na dobrodrunou
výpravu s Josífkem a jeho plyovou
mykou Joinkou. Potkáte se s Knoflíkovou Lejdy, Kloboukovou dámou,
panem Vlkem, budete utíkat pøed
Velkým Zipouem i ehláky anebo
se svezete na elezném hadovi. Hlavnì pozor na obøího opelichaného
Myáka! A jestli se nìkdy, stejnì jako
Josífek, budete cítit ztraceni uprostøed nekoneèného mnoství vìcí
a lidí, nemusíte mít strach. Ve astných pøíbìzích (jako je tenhle) nakonec vdycky najdete ty, které hledáte. Staèí si uvìdomit, e vám
schází...
Z. Sumerauerová
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Soutìní kuelkáøský roèník 2016 / 2017 je historií
Vyhodnocení jednotlivých soutìí pøipravili vedoucí drustev.
Podìkování zaslouí vichni, kteøí se podíleli na výsledcích oddílu,
jednotlivcù i mládee. Hráèùm dìkuji za pøístup a vìnovaný èas,
rodièùm a trenérùm mladých nadìjí za výdr a pevné nervy. Nakonec

jsou vidìt i krásné výsledky a výhled do budoucna.

Vem pøeji hlavnì pevné zdraví, krásné léto, pøíjemnou dovolenou a odpoèinek. V soutìním roèníku 2017 / 2018
se na vás opìt tìíme na kuelnì v Chotovinách.

Pøehled koneèných výsledkù kuelkáøských soutìí 2016 / 2017

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Centropen Daèice B
2610 - 2437  8 : 0
Køemen 427, Foøter 450, Hrstka 437, Bervida 421, Hein 438, Bartoò 437.
Poslední domácí zápas sezóny a jetì teoretická ance na první divizní
místo. Soupeø se nikterak nebránil a po naich výborných vyrovnaných
výkonech si odváí kanára. Bohuel v boji na dálku s Daèicemi D, které
sice prohrávají, ale mají o 1,5 bodu ve skóre pomocných bodù více, jsme
druzí.

Tabulka:

1. TJ Centropen Daèice D
22
14
2
6 106,0:70,0 30
2. TJ Sokol Chotoviny
22
14
2
6 104,5:71,5 30
3. TJ Tøebíè B
22
12
2
8 101,5:74,5 26
4. TJ Centropen Daèice B
22
10
4
8
94,0:82,0 24
5. KK Lokomotiva Tábor B
22
12
0 10
90,5:85,5 24
6. TJ Sokol Èastrov
22
11
1 10
91,5:84,5 23
7. TJ Sokol Sobìnov
22
10
3
9
91,0:85,0 23
8. TJ Start Jihlava
22
10
2 10
94,5:81,5 22
9. TJ Jiskra Nová Bystøice
22
9
2 11
81,0:95,0 20
10. TJ Spartak Pelhøimov
22
7
4 11
76,5:99,5 18
11. TJ Slovan Jindø. Hradec
22
6
2 14 65,0:111,0 14
12. TJ Nová Vèelnice
22
3
4 15 60,0:116,0 10
1.  postup do III. ligy, 12.  sestup do Krajského pøeboru.
Jednotlivci 120 HS - umístìní / prùmìr: 6. místo Hein / 553 kuelek,
19. Foøter / 542, 20. Bartoò / 541, 35. Hrstka / 534, 44. Køemen / 530,
53. Bervida / 525, Vacko / 509 bez umístìní.
Jednotlivci 100 HS - umístìní / prùmìr: 4. místo Hein / 444 kuelek,
6. Bartoò / 440, 15. Hrstka / 438, 29. Foøter / 417, 33. Bervida / 413, 34.
Køemen / 413, Vacko / 406 bez umístìní.
Tak opìt druhé místo, tentokrát opravdu tìsné. Mohli bychom najít mnoho zápasù, kde jsme ztratili právì potøebné body, ale ji je to za námi. Je
vidìt, e drustvo potenciál na úspìch urèitì má, asi by to potøebovalo
jetì trochu více zapálení od vech. Doufejme, e do tøetice to vyjde.

Pohár mladých nadìjí, Èeský pohár dorostu

Kromì ligy dorostu se nae mládí zúèastnilo i série turnajù Èeského poháru
dorostu (ÈPD) a ti mladí Poháru mladých nadìjí (PMN).
V ÈPD bojovala dvì dìvèata - Lenka a Martina Køemenovy a za chlapce to
byl David Bartoò a Pavel Makovec. V tomto roèníku byla dìvèata úspìnìjí.
Úèast ve velkém finále jim utekla jen o pár míst. Chlapci si letos udrovali
rovnomìrné výkony, které staèily na støed tabulky. I to je vak úspìch, nebo
úèast v této kategorii je veliká  úèastní se jí 153 hráèù.
V PMN mìly svoji premiéru mladí ákynì Jana Svaèinová a Karolína Cápková. Dìvèata zprvu bojovala spíe sama se sebou a s trémou, ale jejich
výkony se od turnaje k turnaji zlepovaly, co je pøíslibem pro pøítí roèník
soutìe.
Touto cestou dìkuji vem jmenovaným za podané výkony a reprezentaci
naeho oddílu v uplynulém soutìním roèníku. Pøeji vem krásné prázdniny.
Alena Makovcová

Drustvo B  Krajský pøebor/ KP I.
Tabulka:

1. TJ Sokol Nové Hrady
22
17
1
4
2521 35
2. TJ Dynamo È. Budìjovice 22
13
2
7
2475 28
3. TJ Spartak Sobìslav
22
12
1
9
2456 25
4. TJ Loko. Èeské Budìjovice 22
12
0 10
2436 24
5. TJ Nová Ves u È. B.
22
10
2 10
2464 22
6. TJ Sokol Chotoviny
22
9
3 10
2411 21
7. TJ Kunak A
22
9
2 11
2385 20
8. TJ Tatran Lomnice n./Lu. 22
9
1 12
2409 19
9. TJ Silon Sezimovo Ústí A 22
9
0 13
2434 18
10. TJ Jiskra Nová Bystøice B 22
8
2 12
2483 18
11. KK Èeský Krumlov A
22
9
0 13
2405 18
12. TJ Spartak Trhové Sviny
22
8
0 14
2487 16
1.  postup do Divize Jih, 12.  sestup do Krajského pøeboru II.
Jednotlivci 100 HS - umístìní / prùmìr: 25. místo Svaèina / 412 kuelek,
27. Køemenová L. / 411, 41. Chobotský / 407, 43. Makovcová / 406,
48. Kuèerová / 402, 54. Filip / 398, 65. Svatoová / 378.
Letoní roèník krajského pøeboru dopadl stejnì dobøe jako ten loòský
a koneèné esté místo je pro nás úspìchem. Zatímco pøed rokem jsme
útoèili na medailové pozice, letos jsme se ke koneènému postavení
v tabulce prodírali ze zadních pozic. Dùvodem bylo nìkolikeré zaváhání
na naí kuelnì, celkem jsme ztratili 5 domácích bodù. Nakonec nám
k lepímu umístìní pomohly dvì jarní venkovní výhry. Proto vichni zaslouí pochvalu za pøístup i pøedvádìné výkony. Vem kamarádùm kuelkáøùm pak pøejeme po dlouhé sezónì zaslouený odpoèinek. Zároveò dìkujeme naim divákùm i pøíznivcùm, e si stále nacházejí èas pøijít
se podívat a tìíme se, e se spolu sejdeme zase v záøí. Jirka Svaèina

Drustvo D  Okresní pøebor

Dvojutkání play-off o 5.- 6. místo
Chotoviny D  KK Loko Tábor
2144 - 2222  2 : 6
Kubeová 379,
mejkal 343, Nohejlová 354, Pekaøová 345, Liková 346, Makovec 377.
Asi nejhorí výsledek sezóny nedává pøíli ancí na úspìch v odvetì.
KK Loko Tábor  Chotoviny D
2537 - 2417  6 : 2 mejkalová 466,
Kubeová 410, Liková 385, Makovec 367, Bartoò 382, Pekaøová + Nohejlová 407.
Ani zlepený výkon drustva a krásné èíslo Kláry mejkalové na táborské
D nestaèilo. Celkovì Tábor vyhrává 12 : 4 a je pátý.
V letoním roèníku tedy obsazujeme 6. místo. Soutì byla odehrána
celkem slunì, po základní èásti krásné tøetí místo, ve vyøazovací èásti se
ji tolik nedaøilo i z dùvodu èastých absencí opor. Drustvo zaèleòuje
nové hráèe a do dalí sezóny to bude jen lepí.

Mistrovství Èeské republiky
jednotlivcù pro rok 2017

Na závìr kuelkáøských týmových soutìí se také rozdìlují tituly Mistra ÈR
v jednotlivých kategoriích. Ná oddíl mìl i letos své zastoupení, bohuel
jediné, a to v kategorii juniorek. Na dalekou cestu do západoèeské Ae se
vydala Gábina Kuèerová.
V sobotu 29. dubna zaèaly juniorky disciplínou / kvalifikace 120 hs.
Do nedìlního finále postupuje 24 nejlepích a bojují o dvì sady medailí
Mistr ÈR a Mistr ÈR v kombinaci (souèet sobota + nedìle). Gábina umí
zahrát jistì lépe, tentokrát to vak nevylo. Asi trochu zklamání, ale urèitì
cenná sportovní zkuenost pro pøítì. Výkon 484 kuelek staèil jen na
26. místo a postup do nedìlního finále tímto uniká. Nicménì gratulace za
postup do Mistrovství ÈR a moc dìkujeme za reprezentaci.
Váení pøíznivci chotovinských kuelek, pro roèník 2016/2017 je to ve.
Jak je z hodnocení patrné, vichni bojovali, jak se dalo nejlépe. Vyzdvihnìme druhé místo drustva A, vyrovnaný boj béèka v KP, dùstojné pùsobení
v I. lize dorostu a postup do semifinálového turnaje a zastoupení naich
mladých nadìjí. Závìreèné posezení a bilancování v sobotu 13. kvìtna na
kuelnì bude ji tradièní sportovnì spoleèenskou událostí.
Jako kadý rok se na vás tìíme v srpnu otevøením kuelny pro veøejnost
v rámci Chotovinských slavností, pak ji následuje tradièní turnaj - Memoriál Václava Otradovce, a do mistrovských klání zbývá jen chvilka...
Tìíme se na vai podporu a pøízeò.
Na shledanou v roèníku 2017/2018. HODU ZDAR!
M. Vacko
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Áèko poprvé v sezonì prohrálo!

Poslednì jsme vás informovali
o povedeném zaèátku jarní èásti soutìe proti týmu z Vìtrov. Na tento
dobrý výsledek muský tým navázal
jetì lepím, kdy ve lágru kola
porazil dalího konkurenta v boji
o titul!
Tentokrát áèko cestovalo do Bechynì, která po podzimní èásti nejvíce Chotovinám lapala na paty. Jaro
v Bechyni vak u tak slavné není,
Chotoviny tak nic nepodcenily, døely naplno a snaily se hrát svou klasickou kombinaèní hru. Domácí si
ve vápnì pomohli faulem a Bondarev se z penalty nemýlil. Bechynì
chvíli poté dostala èervenou kartu,
èeho brzy vyuil vehla svým ji
druhým gólem v druhém jarním zápase. Bechynì to vak nevzdala
a z pøímého kopu sníila na 1:2.
Chotoviny pøece jen odcházely do
aten s dvougólovým náskokem,
kdy ke konci prvního poloèasu skóroval po rohu Kromka. Po pøestávce
u góly inkasovala pouze Bechynì,
a tak bylo o vítìzi jednoznaènì rozhodnuto. Góly si pøipsali Jordák
a znovu v tomto zápase Bondarev.
BECHYNÌ  CHOTOVINY 1:5 (1:3)
Góly: Bondarev 2, vehla,
Kromka, Jordák

Los prvních jarních zápasù pøipsal Chotovinám doopravdy tvrdé
zkouky hned na zaèátek. Dalí zápas, a znovu proti silnému soupeøi,
tentokrát z Tuèap. Kdyby Chotoviny
v tomto zápase vyhrály, mohly by
soupeøi z Tuèap odskoèit na prvním
místì na slibných 10 bodù. Bohuel, opak byl pravdou a první prohra
v této sezonì byla na svìtì. Áèko ze
zaèátku mìlo tøi obrovské ance
a jejich nepromìnìní jako kdyby nakoplo Tuèapy. Rychlý brejk a byl
z toho gól na 0:1. Chotoviny se vak
nevzdaly a vytvoøily si dalí ance,
které ani tentokrát nepromìnily. Místo vyrovnání pak pøiel dalí úder
a do aten se lo za stavu 0:2. Po
pøestávce si muský tým pod vedením Duana Mendela znovu dokázal
vytvoøit slibné akce, bohuel efektivita v zakonèení Chotovinské hodnì
trápila. V závìru hosté vytìili jetì
jeden gól a o první prohøe chotovinského týmu bylo rozhodnuto.
Tuèapy nám nic nedarovaly.
Hlavnì nám daly lekci z produktivity, to rozhodlo. Kluci døeli, snaili se,
ale prostì tentokrát nebyli tak hladoví, nedali ance a bez gólu se vyhrávat nedá, hodnotí kouè Mendel.
CHOTOVINY  TUÈAPY 0:3 (0:2)

Foto z prvního prohraného zápasu v této sezonì

Po neèekané prohøe s Tuèapy se
Chotoviny vypravily na høitì velkého rivala z Borotína, který v soutìi
okupuje a poslední místo. Borotín
vak døel nadoraz a nic Chotovinám
nedaroval. Muský tým se znovu pøedvádìl v zahazování jednoznaèných
akcí, Borotín naopak vytìil maximum a dokázal v souboji prvního
týmu s posledním urvat alespoò bod.
Paradoxnì pak prohrály i Tuèapy,
tudí Chotoviny navýily svùj náskok
na èele na 5 bodù.
Chybí nám podzimní lehkost.
Moná je to i tím, e kluci tak moc
chtìjí, e chybí klid v zakonèení. Do
sestavy se vrací Bondarev, uvidíme,
jak na tom budou marodi. Jaro má

náboj a ukazuje se, e okres je nevyzpytatelná soutì plná zajímavých
výsledkù øíká trenér Mendel.
BOROTÍN  CHOTOVINY 2:2 (1:1)
Góly: T. Vrhel 2

TABULKA
1. Chotoviny
2. Choustník
3. SK Tuèapy
4. Vìtrovy
5. Vlastiboø
6. Bechynì
7. Koice
8. Sokol S. Ústí
9. Veselí n./Lu. B
10. Meteor Tábor
11. Borotín

47:13
38:27
36:31
35:24
31:17
38:27
24:39
25:49
26:34
22:25
18:54

31
26
26
23
22
22
16
14
13
12
5

Dorost se vyhøívá na èele tabulky, má ale tìký los
Jedenáct zápasù krajské I. A tøídy je za námi a z dorostencù Chotovin jde opìt velký strach. Svìøenci
trenéra Malenického vedou soutì
o 3 body a mají správnou nohou nakroèeno ke skvìlému úspìchu. Jene proti nim stojí kvalitní soupeøi
a hlavnì nelítostný los. Následující
4 zápasy budou proti Chotovinským
stát ètyøi týmy z nejvìtích konkurentù v bojích o vytouený titul!
První dva jarní zápasy rovná se
6 bodù a skóre 10:1! Chotovinský
válec sice pøejel Novou Bystøici
a Kunak/Studenou, tedy týmy ze
spodní poloviny tabulky, ale procházky rùovou zahradou to rozhodnì nebyly. Hlavnì první venkovní
utkání, v hranièním mìstì Nová Bystøice, jednoduché nebylo. Trenér Malenický poèítal pøed zápasem spoustu omluvenek, zápas dorostencù se
kryl s tím muským a soupeø navíc
dokázal v domácím prostøedí skolit
nìkolik havých kandidátù na titul.
Chotoviny ale nenechaly nic náhodì, tvrdá døina v pøípravì, soustøedìní i nìkolik pøátelských utkání hned
pøinesly své ovoce. U v první minutì zápasu toti chotovintí dorostenci skórovali, kdy se trefil Voborský. To, e jim vycházejí zaèátky poloèasù, dokázali i v tom druhém.
Èech dal gól opìt minutu po hvizdu
a výsledek 0:2 u si tak dorost v klidu
pohlídal.

Domácí utkání s dalekým Kunakem/Studenou, to byla jiná liga.
Nezanedbatelné fanoukovské návtìvì se dorostenci odmìnili gólovou nadílkou. V plné sestavì Chotoviny rozstøílely vyzyvatele 8:1! O dva
góly se postaral Voborský, D. Èech
a Mendel, jednou se do støelecké listiny zapsal rychlý útoèník Cetlovský
a poslední chotovinský gól obstaral
stoper hostù, kdy si famózní výkop
Poèinka srazil do vlastní brány. Nikomu u nakonec ani nevadilo, e
Kunak na konci zápasu z penalty
sníil. Chotoviny si v pohodové nedìli upevnili svùj náskok v èele tabulky.
Problém nastal o posledním
dubnovém víkendu. Vydatné detì
v prùbìhu týdne pøinutily vedení jihoèeských soutìí zruit vechny
víkendové zápasy a pøesunout je na
pondìlí 8. kvìtna. To Chotovinám
urèitì do karet nehraje, pøedtím,
v sobotu, je toti èeká souboj s druhým Meteorem Tábor a v pondìlí se
ètvrtým Sokolem SÚ. A do toho jetì v nedìli hrají místní mui, za které také nìkteøí dorostenci nastupují.
Navíc o týden pozdìji hraje dorost
v Mladé Voici a dalí týden doma
s Chýnovem, který uzavírá první pìtku. Dorostence urèitì neèeká nic lehkého, ale jestli chtìjí na titul pomýlet, nesmí se tìkého losu vùbec bát.

Jsem optimista, v titul vìøím.
Myslím si, e kluci to v sobì mají
a ukáou to právì v následujících zápasech. Doufám, e nás pøijde podpoøit hodnì fanoukù, budou stranì potøební, protoe jestli souboje
s první pìtkou zvládneme, troufnu
si øíct, e titul nám u nikdo nevezme, nechal se slyet trenér Malenický a udìlal tak i skvìlou pozvánku na utkání jeho dorostencù. Nám
nezbývá, ne dret palce!

TABULKA

1. Chotoviny
2. Meteor Tábor
3. Chýnov
4. Sokol S. Ústí
5. Ml. Voice
6. Nová Bystøice
7. Kunak
8. Sobìslav
9. Daèice
10. Vìtrovy

43:15
40:13
39:25
31:18
26:23
21:29
18:41
20:43
20:30
20:41

27
24
23
23
17
14
13
10
8
6

Rozlosování  kvìten 2017
Okresní pøebor muù

16.
17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

7. 5. NE Chotoviny  Koice
13. 5. SO Sokol Sez. Ústí  Chotoviny
V O L N O
27. 5. SO Vlastiboø  Chotoviny
3. 6. SO Chotoviny  METEOR Tábor

I. A tøída dorostu sk. D

12.
11.
13.
14.
15.
16.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

7.
8.
13.
21.
28.
4.

5.
5.
5.
5.
5.
6.

NE
PO
SO
NE
NE
NE

Chotoviny  Meteor Tábor
Sokol Sez. Ústí  Chotoviny
Ml. Voice  Chotoviny
Chotoviny  Chýnov
Vìtrovy  Chotoviny
Chotoviny  Daèice

Okresní pøebor ákù

16.
17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

6.
14.
20.
28.
3.

5.
5.
5.
5.
6.

SO
NE
SO
NE
SO

17:00
17:00
17:00
10:00
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Jistebnice  Chotoviny
10:00
Chotoviny  Roudná
14:00
Chotoviny  Øepeè-Opaøany
14:00
eleè / Bechynì  Chotoviny
10:00
Chotoviny  Vìtrovy / Malice
14:00
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

