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ZDARMA

Zase nìkdy na shledanou...

Nae kolní slavnost uzavøela
letoní chotovinskou plesovou sezónu. Poèasí nám sice moc nepøálo, veèer byl mráz, ale o to víc jsme
se zahøáli tancem.
Vyjít bez kabátu a teplých bot
bylo nemoné. I pøes zvùli paní Zimy
byl sál vyzdoben, pohotìní napeèeno, tombola darována. A hlavnì
skvìlá kapela MIX dorazila a nezùstala v závìjích snìhu.
Otevøely se dveøe sálu a zábava
pro rodièe a uèitele mohla zaèít. Po
zkuenostech z jiných let jsme se
snaili program sestavit tak, aby se

Z obsahu
listù
13. zasedání
zastupitelstva obce
Pøíprava slavností
2013

více tanèilo a ménì sedìlo, co se,
myslím, povedlo. Kapela pøes velkou únavu hlasivek pøidávala celou
pùl hodinu. Ten, kdo zpívá, mi dá
jistì zapravdu, e jim patøí velký dík
za skvìlou kulisu veèera. Písnièku
k tanci si urèitì nael kadý z populárních písnièek nebo lidovek. Myslím si, e není tajemstvím, kdy prozradím, e MIX Frantika Vaòka bude
hrát i na pøítí kolní slavnosti.
O výzdobu sálu se jako obvykle
postaraly kolní dìti. Líbila se Vám?
Mnì moc. Barevné pozadí taneèníkù, jemné kytièky i podloky pod
sklenice alespoò malièko pøipomínaly tolik oèekávané jaro. luté maceky od paní Krejèí z Biozahrady
Tábor jistì potìily nejedno oko.
A doufám, e Vám chutnalo. Vdy
nae milé paní kuchaøky si s tyèinkami a preclíèky hezky pohrály. Nesmím zapomenout ani na tekuté obèerstvení, o které se postarala rodina Stieblerova. Velký dík také patøí
mým vem kolegyním ze Sdruení,
které pomáhaly s celou organizací

Foto Jirko J.
Mezi sériemi písnièek od skupiny MIX se pøedstavily se svým
taneèním vystoupením dívèí skupiny, tato pod vedením Petry Voèadlové.

i s pùlnoèním pøekvapením. Sluivé átky i atovky jistì probudily fantazii pøítomných muù. Rodinì Krätzerovì dìkuji za výteèné zabijaèkové pochoutky.
Draba kalendáøe nedopadla
podle pøedstav Sdruení pøátel koly, ale o to víc dìkujeme rodinì Ko-
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Foto R. Stiebler ml.
Dívèí skupina pod vedením Jany Stieblerové.

trlíkovì a vydraenou tisícikorunu se
budeme snait rozdìlit mezi druinu, která vytváøí nový koutek pro
nae dìti, klub, který potøebuje hry
a výtvarné potøeby pro aktivitu dìtí,
a kolu, které zaèíná období exkurzí
a výletù.
Stolní kalendáøe jsou stále v prodeji a ti, co nebyli na plese, si je
mohou zakoupit v druinì nové budovy u paní Kaòové. Na výrobì kalendáøe se podílely jak dìti ze základní, tak i mateøské koly. Opravdu se moc snaily, aby se Vám líbil
a udìlal Vám radost èi abyste jeho
darováním udìlali radost zase Vy nìkomu jinému.
Na závìr bych chtìla podìkovat
vem sponzorùm koly. Nejen za
dary, které vìnovali do tomboly, ale
i za spolupráci v prùbìhu celého
kolního roku. Chtìla bych Vás poprosit, abyste nám i nadále zachovali pøízeò a byli stejnì aktivní jako
doposud. Za Sdruení i kolu se tìím na dalí setkání s Vámi.
Lenka Novotná
Sdruení pøátel koly Chotoviny
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

z 13. zasedání konaného
dne 7. bøezna 2013 od
19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.

Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida, p. Filip,
p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Dr. Nìmec, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr.
Vítovcová, p. Zrzavecký.
Omluveni:. p. Praák, p. Mgr.
Mendel.
Návrh usnesení: p. Mgr. Honza,
p. Mgr. Vítovcová.
Ovìøovatelé: p. Bene, p. Dr. Nìmec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 12. z.o.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok
2012.
3. Granty Jè. Kraje - ádosti
2013.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
5. Rozpoètové opatøení è. 2.
6. Pozemky.
7. Projekty pro zaøazení do databáze DSO Mikroreginu
Venkov.
8. Zápis kontrolního výboru.
Jednání zahájil pan starosta,
pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì
svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program v navrhovaném znìní
byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis
a usnesení z 12. zasedání byly
ovìøeny paní Ing. Bauerovou
a sleènou Mgr. Sochùrkovou
a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené. Plnìní
uloených úkolù zkontroloval
pan starosta.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2012
- byl øádnì zveøejnìn na úøední
desce Obecního úøadu Chotoviny od 19. 2. do 7. 3. 2013, zastupitelé jej obdreli v materiálech.
Usnesení è. 208/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2012 bez
výhrad.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

3. Granty Jihoèeského kraje
- ádosti 2013 - obec navrhuje
podat tyto ádosti o dotace
z grantù Jihoèeského kraje:
- Podpora venkovského kolství,
opatøení è. 2 - Výstavba a rekonstrukce mateøských kol zøizovaných obcemi a krajem
dokonèení stavby Pøístavba
M Chotoviny, alokace 3 mil. Kè
minimální spoluúèast 40 %,
termin pøedloení ádosti do
15. 3. 2013
náklady 1 832.777,- Kè (vèetnì
DPH) - dotace 1 000 000,- Kè,
vlastní 832 777,- Kè.
- Podpora výstavby a obnovy
vodohospodáøské infrastruktury,
opatøení è. 1 - Kanalizace
dokonèení kanalizace v ulici
Dolní, alokace 18 mil. Kè
minimální spoluúèast 30 %, temin podání ádosti 15.3.2013
náklady 750 159,- Kè (bez DPH),
dotace 520 000,- Kè, vlastní
230 159,- Kè, DPH (21%) 157 533,- Kè
mùe obec uplatnit.
Usnesení è. 209/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
podání ádosti o granty Jè. Kraje v roce 2013:
- Podpora venkovského kolství: Pøístavba M Chotoviny
- Podpora výstavby a obnovy
vodohospodáøské infrastruktury: Kanalizace v ul. Dolní, Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou obce - rozpoètové
opatøení è. 15. a 16/2012 a è. 1/
2013 je souèástí materiálù. Po
krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.

Usnesení è. 210/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 15/
2012, 16/2012 a 1/2013 provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètové opatøení è. 2/2013
- bylo vytvoøeno v souvislosti
s podáním ádosti o grant na
dokonèení kanalizace v ul. Dolní, protoe pøi podání ádosti
musí mít obec zajitìno spolufinancování této akce. Èástka
400 000,- Kè, která je pøedmìtem rozpoètového opatøení bude
i v pøípadì, e obec grant nezíská, pouita na vybudování uvedeného úseku kanalizace.
Usnesení è. 211/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpoètové opatøení è. 2/2013,
které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Pozemky
Koupì pozemku
- koupì pozemku parcelní è. 29/2
v k.ú. Chotoviny - pozemek se
nachází na køiovatce ulic Táborská, Rudé armády, Hlinická
a Støíbrná alej. Obec jej potøebuje pro realizaci akce Stavební
úpravy komunikací v Chotovinách - chodníky. Majitel za pozemek poaduje 5 168,- Kè. Pozemek je zatíen zástavním právem smluvním. V souèasné
dobì probíhá øízení o zruení zástavního práva. Obec pozemek
odkoupí a bude prost bøemen
a závazkù.
Usnesení è. 212/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje,
po odstranìní zástavního práva, koupi pozemku parcelní
è. 29/12, ostatní plocha, zeleò
v k.ú. Chotoviny, o ploe 34 m2
za cenu 5 168,- Kè.

Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Prodej pozemku
- prodej èásti pozemku parcelní
è. 364/2 v k.ú. Chotoviny - jedná se o prodej pøiplocené èásti
pozemku za autobusovou zastávkou u kulturního domu.
Zámìr prodeje byl schválen na
minulém zasedání a zveøejnìn
na úøední desce od 17. 12. 2012
do 3. 1. 2013.
Usnesení è. 213/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pøiplocené èásti pozemku parcelní è. 364/2 v k.ú. Chotoviny o výmìøe 54 m2 (dle GP
è. 691-163/2012) paní M.P. za
cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
- pozemek parcelní è. 171/2
v k.ú. Øevnov - o odkoupení
ádá majitelka sousedního pozemku p.è. 175/3 paní D.O.
Osadní výbor v Øevnovì s prodejem souhlasí.
Usnesení è. 214/2013/Z13

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje obecního pozemku parcelní è. 171/2 ostatní plocha, neplodná pùda v k.ú. Øevnov, o ploe 224 m 2 za cenu
100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- èást pozemku p.è. 1423/3
v k.ú. Øevnov - ádost o odkoupení èásti o výmìøe cca 300 m2
podala paní H.V., která chce pozemek vyuívat jako zahrádku.
Majitel sousedního pozemku
parcelní è. 1423/8 má po pozemku 1423/3 veden vjezd na
svùj pozemek. Pøi zamìøení prodávaného pozemku je potøeba
èást pozemku, po kterém je veden vjezd ponechat ve vlastnictví obce nebo prodat majiteli
parcely è. 1423/8. Osadní výbor
v Øevnovì s prodejem souhlasí.
/pokraèování na str. 4/

DARUJI

TÌÒATA

KØÍENCE LABRADORA
(PSY I FENKY)
oèkovaná a odèervená
TELEFON:
775 925 906  721 366 564
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STØÍPKY Z OBCE
❖ ádost o dotaci na opravu hasièárny v Beranovì Lho-

tì byla úspìná. Obec Chotoviny dostane na tuto akci
dotaci ve výi 228 000,- Kè.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na vypracování projektové
dokumentace a vyøízení patøièných povolení pro výstavbu komunikace Na Kùskovci a Pod pejcharem je firma
DOUA s nabídkovou cenou 180 000,- Kè.
❖ Projednání návrhu na vylepení veøejného prostranství mezi bytovými domy ve støedu Chotovin se uskuteèní v polovinì mìsíce dubna. Budeme Vás informovat
prostøednictvím obecního rozhlasu a úøední desky.
❖ Obci Chotoviny bylo prodloueno povolení k odbìru
podzemní vody z vodních zdrojù slouících pro zásobování obyvatel obce. Povolení je platné do roku 2030.
❖ V bøeznu byl na návsi v Sedleèku proveden proøez stromù.
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❖ Rada obce schválila nabídku pro chotovinské podnika-

tele bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových
stránkách obce. Více na jiném místì Listù Chotovinska.
❖ Rada obce schválila zadávací podmínky výbìrového øízení na opravu ivièného povrchu komunikace v ulici Sadová (vèetnì èásti ulice iroká) a komunikace v místní
èásti Sedleèko (ze støedu obce k bývalému zemìdìlskému areálu). Práce jsou naplánovány na mìsíc kvìten.
❖ Výe uvedeným souvislým opravám místních komunikací budou v dubnu pøedcházet bodové opravy komunikací.
❖ V bøeznu byly zahájeny pøípravné práce na modernizaci tratì Tábor - Sudomìøice. Harmonogram prací bohuel
némáme k dispozici. Dle neoficiálních informací se v letoním roce bude nejintenzivnìji pracovat na rabì tunelu u Sudomìøic.

❖ 7. bøezna rozhodlo Zastupitelstvo Jihoèeského kraje

o pøidìlení investièní dotace JSDHO Chotoviny ve výi
138 000,- Kè. Z dotace budou zakoupeny dýchací pøístroje.
❖ Vedle toho dostanou nai hasièi od Jihoèeského kraje
neinvestièní dotaci ve výi 21 500,- Kè. Mgr. Zdenìk Turek
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/dokonèení ze str. 2/
Usnesení è. 215/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zámìr prodeje èásti obecního
pozemku parcelní è. 1423/3 (za
pozemkem parcelní è. 1423/8
v íøce cca 5 m a o ploe cca
300 m2), ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Øevnov,
za cenu 100,- Kè/m2.
Podmínkou je zachování vjezdu
na parcelu è. 1423/8.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- pozemky parcelní è. 391 a 393
v k.ú. Øevnov - o odkoupení
tìchto pozemkù o celkové výmìøe 4205 m2 ádá pan M..
Chce je osázet rychle rostoucími døevinami, které chce vyuít
k vytápìní rodinného domu.
Osadní výbor v Øevnovì s prodejem nesouhlasí. Po krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.
Usnesení è. 216/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje obecních po-
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zemkù parcelní è. 391, ostatní
plocha, jiná plocha o výmìøe
674 m2 a parcely è. 393, orná
pùda o výmìøe 3531 m 2, oba
v k.ú. Øevnov.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- èásti pozemkù parcelní è. 530
a 499/4 v k.ú. Chotoviny (na
Polánce) - o odkoupení pruhu
o íøce 5 m podél nemovitostí
st. 138 a p.p.è. 453 ádají manelé M.a J.P.. Manelé P. pùvodnì chtìli odkoupit celý pozemek parcelní è. 530 o výmìøe
459 m2. Tuto ádost zastupitelstvo dne 31.5.2013 usnesením
è. 163/2012/Z09 zamítlo. Z vyjádøení osadního výboru a obyvatel Polánky není zøejmé jaké
stanovisko k prodeji zaujímají.
Po krátké diskuzi bylo pøijato
usnesení.
Usnesení è. 217/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce Chotoviny
neschvaluje zámìr prodat èásti
pozemkù parcelní è. 530 a 499/

LETNÍ SLAVNOSTI 2013
Váení spoluobèané.V rámci pøíprav
bychom Vás chtìli poádat o spolupráci.
Letoní slavnosti budou probíhat ve znamení 10. výroèí otevøení nové budovy druhého stupnì Z a zde bychom pro Vás chtìli
pøipravit výstavu kolních fotografií z let
minulých. Prosíme proto, máte-li fotografie své tøídy - svých spoluákù a vyuèujících ze koly a mimokolních akcí, nabídnìte je, prosím, na obecním úøadì k okopírování. Originály dostanete vzápìtí zpìt.
Dále Vás prosíme o spolupráci pøi pøípravì jarmarku. Rádi bychom, abyste se
zapojili do dìní a prùbìhu letních slavností. Na malém místním triti byste mohli u
prodejních stoleèkù zpenìit své domácí
výrobky - pletené a háèkované zboí, perky, umìlecké pøedmìty, koíky, peèivo, med,
výrobky ze døeva, keramiky a podobnì. Není
dùleité mnoství, ale úèast. Pøispìjete tak
ke zpestøení programu a nabídky a nae
slavnosti budou zase o nìco zajímavìjí a
lákavìjí. Prosíme touto cestou o spolupráci i místní spolky - vèelaøe, zahrádkáøe,
Klub v Lomené, upky Dupky a ostatní.
Udìlejme si ty letoní slavnosti spoleènì
opravdu slavnostní.
Za OÚ Petrásková
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4 v k.ú. Chotoviny v íøce 5 m podél
nemovitosti st. 138 a p.p.è. 453.
Hlasování: Souhlasí 10, je proti
0, zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
7. Projekty pro zaøazení do databáze DSO Mikroregionu Venkov - byly jsme poádáni
o vypracování seznamu projektù, které Obec Chotoviny plánuje realizovat v létech 2014 2020. Projekty budou zaøazeny
do databáze projektù DSO Mikroregionu Venkov. Tato databáze pak bude nedílnou souèástí
integrované strategie území,
kterou pro rok 2014 - 2020 pøipraví OS MAS Krajina srdce. Je
moné, e pokud nebude projekt zaøazen do databáze projektù, nebude moné na nìj získat
dotaci v rámci dotaèních programù OS MAS Krajina srdce.
Usnesení è. 218/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce schvaluje
seznam projektù Obce Chotoviny pro období let 2014 - 2020,
které budou zaøazeny do data-

báze projektù DSO Mikroregionu Venkov.
Databáze projektù DSO Mikroregionu Venkov bude nedílnou
souèástí integrované strategie
území, kterou pro období let
2014 - 2020 pøipraví OS MAS
Krajina srdce.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Zápis kontrolního výboru
- zápis ze dne 13. 6. 2012 byl
souèástí materiálù pro dnení
jednání. Kontrolní výbor nezjistil v kontrolovaných materiálech
(zápisy a usnesení zastupitelstva è.7 a 9 a zápisy ze zasedání rady obce è. 23/2011 a 43/
2012) ádná pochybení.
Usnesení è. 219/2013/Z13.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zápis kontrolního výboru
ze dne 13.6.2012.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:48 hodin.
Zapsala: Marie Knotková

Sbor dobrovolnbých hasièù Èervené Záhoøí oznamuje,
e obèané Obce Chotoviny mohou vìtve z proøezu ovocných
a okrasných stromù a keøù odvézt na cvièitì sboru.
Dne 6. dubna 2013 od 9 do 17 hod.
a ve dnech 13., 20. a 27. dubna 2013 vdy od 13 do 19 hod.
Ostatní dobu bude cvièitì pro návoz vìtví uzavøeno.
Vzhledem k tomu, e na kompostárnu je moné uloit pouze
omezené mnoství vìtví, ádáme, abyste v co nejvìtí míøe vyuili
monosti odvézt vìtve na hasièské cvièitì,
kde poslouí jako topivo pøi pálení èarodìjnic.

AKCE V KNIHOVNÌ

V bøeznu, v rámci mìsíce ètenáøù, probìhlo v knihovnì nìkolik úspìných akcí.
V první øadì 8. 3., v den svátku en, se konalo slavnostní POSEZENÍ S PØEDÈÍTÁNÍM
PRO ENY. Veèer se vydaøil, kadá z nás pøinesla dobrou náladu, chu se bavit a nìco
dobrého k jídlu i k pití. A jetì pøed druhou
hodinou ranní, kdy jsme se rozcházely, bylo
veselo a bylo co vykládat.
Dále probìhla BURZA KNIH. Prodali jsme
spoustu vyøazených titulù a z výtìku mùeme nakoupit nové knihy a pøipravit nìjakou akci pro ètenáøe i veøejnost. Ostatní neprodané knihy jsme nabídli do DPS Èekanice.
Ve druhé polovinì bøezna jsme V KNIHOVNÌ PØIVÍTALI DÌTI Z OBOU TØÍD DRUINY
Z. Pøily se seznámit s chodem knihovny,
poslechnout si Hodináøskou pohádku
a prolistovat nové knihy, encyklopedie
a knihy rekordù. Nìkteré dìti se nechaly zapsat a staly se ètenáøi naí knihovny. To
máme vdy radost.
Poslední bøeznovou akcí byla VELIKONOÈNÍ DÍLNA. Barvení kraslic starými technikami, malování voskem a výroba velikonoèních dekorací. To byl program veèera.

Materiálu bylo dost, nadení také nechybìlo a ikovných rukou se selo bohatì. A
zúèastnili se i pøespolní, to nás tìí. Práce
bylo spousta a tak na ètení tentokrát nezbyla ani chvilka, ale kdy jsme se pøed pùlnocí rozcházeli, kadý si domù odnáel pìkné kraslice a dekorace.
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NOVÉ KNIHY
Pro mláde
Zdenìk Slabý - STRAIDELNÉ POHÁDKY. Straidelné pohádky jsou
obdobnì nápadité jako úspìný
pøedchozí autorùv titul Nedokonèené pohádky. Mají pøekvapivý dìj, humor, fantazii, napínavé situace
Milo Macourek - POHÁDKY. Na humorných, absurdních pohádkových
pøíbìzích spisovatele Miloe Macourka u vyrostlo nìkolik generací
èeských dìtí.
Proto se Mladá fronta nyní po ètyøiceti letech rozhodla znovu vydat jeho
pohádkový soubor, navíc s originálními ilustracemi Václava Sivka
z pùvodního vydání. Mezi 44 pøíbìhy nechybí takové hity jako O holèièce s náhradní hlavou, Jakub a dvì
stì dìdeèkù, O hrochovi, který se bál
oèkování atd.
Iva Procházková - SOVÍ ZPÌV. Brémy 2046. Dé. Vytrvalý, intenzivní,
bez konce. Pøesto ivot plyne dál,
podle obvyklých pravidel vyspìlé
civilizace, s jistotou technické dokonalosti. Pøívaly kalných vod vak
protrhnou absolutnì bezpeènou
Novou hráz ... Sedmnáctiletý Armin,
jeho devítiletá sestøièka Géza a Rebeka, dívka plná otazníkù, spolu proijí tváøí v tváø katastrofì vzruující
drama, pøi nìm místo technických
zázrakù rozhodnou lidské city a èiny.
Pavel Bryc - CO SI VYPRÁVÌJÍ ANDÌLÉ? Jsou vyprávìní, o kterých se
vám mùe jen zdát. Vyprávìjí si je
toti andìlé strání za nocí v jednom barokním kostelíku v Praze. Ale
staèí se nepozorovanì vplíit a uslyíte z neviditelných úst vypravìèe
pøíbìh tak povìdomý, a se vám zatají dech. To tøeba právì vá andìl
stráný líèí ostatním neviditelným
posluchaèùm pøíbìh vaeho ivota.

Mùe být laskavý i krutý,
humorný i váný, moudrý i poetilý,
straidelný i nìný, ale vdy fantastický.
Pro dospìlé
Tana French - V LESÍCH. Rozsáhlý
detektivní román irské spisovatelky
z roku 2007 je jejím vùbec prvním
a hned posbíral nìkolik ánrových
cen, z nich nejvýznamnìjí je Edgar
(udìlovaná organizací Mystery Writers of America) za prvotinu.
Tana French - PODOBA. Detektiv
Cassie Maddoxová, jedna z hlavních
postav pøedchozí knihy, která se dosud úplnì nevzpamatovala z potyèky s psychopatem, opoutí oddìlení
vrad a nastupuje na oddìlení domácího násilí a zaèíná chodit s bývalým kolegou, detektivem Samem
ONeillem. Kdy jí zavolá na místo
èinu svého nového pøípadu, s hrùzou zjiuje, e zavradìná dívka je
její dvojnice.
Jo Nesbö - NEMESIS. Zaèal podzim. V jedné bankovní poboèce
v centru Osla dostává vedoucí pìtadvacet vteøin na to, aby otevøel bankomat, vybral z nìj peníze a naházel
je do pøipravené kabely. Limit o est
vteøin pøekroèí. Bankovní lupiè ukáe do bezpeènostní kamery est prstù, zastøelí jednu ze zamìstnankyò a
beze stopy se vytratí. Pøípad dostává na starost Harry Hole, jeden z nejlepích kriminalistù osloské policie.
Jo Nesbö - SNÌHULÁK. Snìhulák
je sedmou knihou volné série krimirománù, jejich hrdinou je vyetøovatel Harry Hole. Je listopad. V Oslu
napadl první sníh. Birte Beckerová
pøichází domù z práce a chválí manela a syna, jakého postavili v zahradì krásného snìhuláka. Jene oni
ádného snìhuláka nepostavili. Celá

Dalí pìknou akcí byla
OSLAVA EDESÁTÝCH NAROZENIN BÁSNÍKA A PÍSNIÈKÁØE JIØÍHO DÌDEÈKA. Nám se líbilo jeho vystoupení - písnièky, básnì,
vyprávìní i pohádky. Panu
Dìdeèkovi se líbilo publikum, vlídné pøijetí a nadený byl z dortu, který od
nás dostal k svým narozeninám. Ten byl jak jinak,
ne ve tvaru knihy. Spokojenost
na obou stranách je dobrý dùvod podobnou akci zopakovat

- pan Dìdeèek je pro, take za
rok èi dva na shledanou.
. Petrásková

SETKÁNÍ EN
V KNIHOVNÌ

Dalí posezení pro eny probìhne pravdìpodobnì 19. 4. a pak
se na léto rozlouèíme a sejdeme se
zase po ních nebo po bramborách- jednodue po sklizni.

rodina uasle zírá z okna. Syn
si vimne, e snìhulák je obrácen tváøí k domu a jeho èerné oèi hledí pøímo dovnitø.
Ráno je Birte pryè...
Lars Kepler - SVÌDKYNÌ OHNÌ.
Inspektor Joona Linna ji strávil na
místì èinu více èasu ne kterýkoliv
jiný detektiv. Stále má vak pocit, e
mu nìco uniklo. Ne odejde z toho
hrùzostraného pokoje, musí objevit nìjaký detail, jehlu v kupce sena.
Hledí na dívku v posteli. Oblièej má
zakrytý rukama, jako by si hrála na
slepou bábu. Opatrnì se k ní skloní.
Pod nehtem ukazováèku na levé ruce
spatøí tmavoèervenou teèku. Vypadá jako rudé zrnko písku nebo úlomek rubínu. Komisaø se sklání blí
a blí, a ...
Zdenìk Leák - G2R TAJEMNÁ HRA.
Nerozluèní kamarádi Marek a Karlos objevili na internetu záhadnou
poèítaèovou hru, která se svou dokonalostí vymyká vemu, co doposud poznali. Karlos se s chutí pustí
do boje o planetu Teralago, jeho kamarád je natìstí opatrnìjí. Ve vyí úrovni hry se toti z náruivého
hráèe Karlose stane skuteèný oldák
ve válce mezi obyvateli planety, obojivelnými Anury, a dobyvaènými Hirudy, kteøí léta plují vesmírem a hledají nový domov. Pøed Markem
a Karlosovou sestrou Veronikou stojí
nelehký úkol: zachránit lapeného
Karlose. Musejí se vak vèas správnì rozhodnout, komu v neznámém
svìtì dùvìøovat. Poslední bitva se
blíí.
Corinne Hofmann - AFRIKA, MÁ
LÁSKA. Ètvrtý díl Bílé Masajky.
Corinna ije spokojenì se svou ji
dospìlou dcerou Napirai, jejím otcem je nìkdejí masajský náèelník,
ve výcarsku, ale ví, e Keòa navdy
zùstane její velkou láskou a druhým
domovem.
Eckhart Tolle - MOC PØÍTOMNÉHO
OKAMIKU. Základní techniky meditace a cvièení pøítomného okamiku. Staèí plnì pøijmout tento okamik. Kdy to udìláte, najdete hluboký vnitrní klid. Kniha Moc pøítomného okamiku se bìhem velice krátké doby projevila jako jedna z nejvìtích duchovních knih nedávné
doby.
Petr Novotný - JAKO ÈUK A GEK.
Thajsko, Spojené státy, Anglie, Sicílie - tam vude zavítaly dvì známé
postavy naeho showbyznysu, náruivý cestovatel Petr Novotný a jeho
kamarád, pro turistiku zcela nevhodný, Frantiek Ringo Èech. Èeká vás
barvité líèení thajských intimností,
ílený poklus napøíè Amerikou, nestøídmý obdiv Ostrovní øíe a prùnik
do svìta kmotra Corleona doplnìný, jak jinak, gurmetskými vlokami
a veselými odboèkami do hlubin ivota muù.
Herta Müller - ROZHOUPANÝ DECH.
Sedmnáctiletý Leo Auberg touí po
úniku z kadodenní nudy, chce zaít
nìco nového a vzruujícího. Ale
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pøedevím si pøeje zmizet z provinèního mìsteèka, kde musí skrývat své
pravé já. Z jeho pøání se zanedlouho
stane noèní mùra. Byly tøi hodiny v
noci 15. ledna 1945, kdy mì hlídka
odvádìla. Pøituhovalo, bylo -15 °C.
Tak zaèíná mladý mu svùj pøíbìh
o deportaci do ruského pracovního
lágru a pìtiletém odlouèení od rodiny, o ivotì v nelidských podmínkách, o vudypøítomné smrti, muèivém hladu a mrazu. V románu Rozhoupaný dech, za který získala v roce
2009 Nobelovu cenu za literaturu,
Müllerová líèí osud nìmeckého obyvatelstva v rumunském Sedmihradsku, které bylo na Stalinùv rozkaz
odsunuto v dobytèích vagonech do
ukrajinských pracovních lágrù, aby
otrockou prací splatilo váleèný dluh.
Jana Roubíková-vehlová - DCERY
NEPØÁTEL STÁTU. O této knize jeden z kritikù napsal: Zaènu konstatováním, e paní Jana Roubíkovávehlová napsala knihu, která je nejen poutavá a ètivá, ale pøedevím
potøebná pro vyrovnání se s naí pomìrnì nedávnou minulostí, protoe
taková kniha na èeském trhu dosud
chybìla. O hrùzách padesátých let
se toho sice napsalo dost, ale nikoliv z podobného psychologického
úhlu pohledu: jak uvìznìním z politických dùvodù trpìl nejen samotný
vìzeò, ale i celá irí rodina, z její
èlenù se rázem stali obèané druhé
kategorie. Tematicky se kniha zamìøuje na osudy dvanácti en, vèetnì
samotné autorky, které byly v dobì
uvìznìní jednoho èi obou rodièù
dìtmi a byly nuceny vyrùstat v neúplných rodinách. Autorka, vzdìláním psycholoka, v rozhovorech
s tìmito enami sleduje nejen jejich
dalí osudy, ale i dosud málo zkoumané psychologické dùsledky vìznìných prarodièù na generaci vnouèat. Volné vyprávìní postiených en,
pøi kterém obèas ètenáøi pøebìhne
mráz po zádech, má vypovídající
hodnotu právì svojí bezprostøedností a detaily kadodenního ivota.
Kniha nám pøiblíí hrùzná padesátá
léta lépe, ne dokáí historické èi sociologické studie. Shodou okolností, ale jistì nikoliv náhodou, se mi
v dobì, kdy jsem knihu Jany Roubíkové-vehlové pøekládal, dostala do
ruky kniha Orlanda Figese eptem
s podtitulem Soukromý ivot ve Stalinovì Rusku, která pøistupuje k dobì
stalinistického teroru z podobného
úhlu pohledu. Kdybych byl ministrem kolství, uèinil bych z knihy
Dcery nepøátel státu povinnou kolní èetbu.
Romana Beránková - KONÌ ZA PLOTEM. Pøíbìh inspirovaný skuteènými událostmi se odehrává na okraji
èeské vesnice, kde arvátky mezi
sousedy neberou konce. Tøi sousedi
se spojí v boji proti ètvrtému. On má
peníze, jich je víc. Spory se vyostøují a postupnì jsou do nich zataeny
úøady, policie, soudy i televize.
Komu vadí konì ...??
. Petrásková
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Pamìti Frantika Merxbauera

Kdy jsem se pøed léty seznamoval se starými písemnostmi,
upoutal mojí pozornost záznam
s titulkem Pamìti Frantika Merxbauera. Zaujala mne upøímnost
a pøímoèará prostota, se kterými pan Merxbauer líèil své ivotní osudy, podle nìj øadového
èlovìka, jakých jsou miliony. U
tehdy jsem s tímto názorem nesouhlasil a byl jsem pøesvìdèen, e jeho pamìti jsou zajímavým dokladem toho, jak se kdysi ilo, a i dnes nám mají co øíci.
Proto jsem jeho vzpomínky volnì zpracoval a pøedkládám je
ètenáøùm, aby sami posoudili,
v kterém smìru jsou zajímavé i
pro nás.
Frantiek Merxbauer spatøil
svìtlo svìta v Sedleèku v chalupì èp. 12, a to 3. prosince
roku 1881. Jeho otec se jmenoval Josef a maminka, která
pocházela z èp. 16, se nazývala
Marie, rozená Hlubocká. Kdy
byly chlapci tøi roky, postihla
rodinu krutá rána. Otec zemøel
a mladou enu zanechal s tøemi
malými dìtmi  Rudolfem, Janem a Frantikem. K dovrení
smutku Jan brzo zemøel.
Mladá vdova se tìce probíjela ivotem a a za nìjaký èas
se provdala za Baltazara Skrèeného, který pocházel ze Strnadovky u Støezimíøe. Z nového
svazku se pak narodilo pìt dìtí
 Marie, Gustav, Eman, Václav
a Josef. Rodièe se tedy starali
o sedm dìtí a uivit je nebylo
právì lehké. Nejvíce se vaøilo zelí
a rùznì upravené brambory, samozøejmì bez masa, které se
objevilo na stole jen málokdy.
Zato mléka a tvarohu mìla prý
rodina dostatek. Z pomìrnì
poèetné rodiny nejdøíve zemøel
Václav, který se jako kolák uto-

pil v rybníku Jezero, ve kterém
se cestou ze koly chtìl vykoupat. Jeho bratr Emanuel jako
voják padl v roce 1917 ve svìtové válce a Rudolf, který byl ze
sourozencù nejstarí, zemøel na
následky opakovaného zápalu
plic, který prodìlal v ruském zajetí. Také Gustav zemøel pomìrnì v mladém vìku.
Nevlastní otec byl prý na dìti
pøísný a vyadoval, aby rodièùm
podle svých sil pomáhaly. Frantiek po celý ivot vzpomínal, jak
ji v útlém mládí musel èasnì
ráno pást dobytek a teprve potom rychle utíkal do koly. Na
dìtské hry mnoho èasu nezbývalo, ale cvrnkání kulièek nebo
vihání paèka si dìti vdy chvilku naly. Ti starí pak nejèastìji
hráli na návsi èáru. Frantiek
vzpomínal, jak si váil toho, e
jako chasník si v nedìli odpoledne mohl se sousedy zahrát
kuelky.
Dìti pomáhaly i u ruèní mlátièky a pozdìji u pøevratného
vynálezu  entouru. Umìlá
hnojiva nebyla, a tak se úhoøilo. V cyklu asi po esti letech
se pole nechalo ladem a pásly
se na nìm husy a dobytek. Pøede nìmi se tento úhor zoral, na
zimu se pak osel, asi tøikrát zoral a obilí pak bylo pøímo nádherné.
Frantiek rád vzpomínal na
masopustní muziky, kdy se
tancovalo po celé tøi dny. enské neplatily vstupné a mui
dávali tøicet krejcarù a korunu,
jak který mohl. Platilo se pøímo
kapelníkovi. V létì se lidé tìili
na poutì, o posvícení se tancovalo po dva dny. Na podzim bylo
velkou událostí, kdy do Sedleèka zavítalo koèovné loutkové divadlo. Praxe byla taková,

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

60 let Marta Baborová, Sedleèko
Jana Bukvajová, Chotoviny
6 5 let Helena Vránová, Èervené Záhoøí
70 let Miloslav Karas, Èervené Záhoøí
Frantiek Vrchota, Chotoviny
7 5 let Jaroslava Cyrmonová, Chotoviny
80 let Jaroslava Klejnová, Moraveè
90 let Frantiek Fürbach, Brouèkova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

e komedianti sehráli nìjakou
hru, a pak se tancovalo, èasto
a do rána. Kapela se zpravidla skládala z harmonikáøe, nezbytného kolovrátkáøe a bubeníka. A hodnì se zpívalo! K zábavám lidé vìtinou chodili
v cajkových atech. Parádní
tofové aty mìli pouze do kostela. enské nosily nìrovaèky
a suknì s faldama, aby hodnì
odstupovaly od tìla. Suknì byly
dlouhé a na zem.
Kdy Frantiek dosáhl 21 let,
byl odveden na vojnu a celé tøi
roky slouil v Olomouci u dragounù. Rád na toto období svého ivota vzpomínal, protoe,
jak øíkal, nemohl si stìovat.
Oetøoval konì jednoho ze
svých velitelù a za to mìsíènì
dostával tøi zlaté. Brzy platil za
nejlepího jezdce z celé kadrony.
Frantiek Merxbauer se v roce 1910 oenil s Marií Køemencovou z èp. 7 a souèasnì se ujal
hospodáøství o výmìøe 17 ha
s lesem.
V roce 1914 musel narukovat a jako forsoldat byl pøidìlen k pionerùm v rakouském
Klosterneuburgu. Odtud se dostal do Srbska a pùldruhého
roku bojoval na Sávì, Drinì a na
Dunaji. Jeho 102. pluk asi sedm
týdnù postupoval, ale pak Srbové zaútoèili a èeský pluk byl
za ètyøi dny úplnì zdecimován.
Pan Merxbauer s dojetím vzpomínal na mnoho svých kamarádù, kteøí se utopili v øece Drinì.
Kdy pak byli Srbové poraeni,
byl Frantiek pøevelen na ruskou frontu na øeku Suk a tír
a tam byl opìt pùldruhého roku.
Pak se dostal do Debrecinu
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v Uhrách, kde pobyl sedm týdnù, a tam ho také dostihla zpráva, e bylo vyhovìno jeho ádosti a byl uvolnìn pro práci na
svém zcela zanedbaném hospodáøství, protoe nebyl nikdo,
kdo by na nìm pracoval.
Panu Merxbauerovi v roce
1947 zemøela manelka a on
zùstal sám se dvìma syny
a 89letou nemocnou matkou,
kterou pøes rok nosil z jedné
svìtnice do druhé a vechno po
ní èistil. Tøi roky vedl domácnost,
vaøil a vykonával vechny enské práce, a v roce 1951 se jeho
syn Josef oenil a práce v domácnosti pøevzala mladá paní.
Své pamìti pan Merxbauer
ukonèil slovy: Nyní jsem na
výmìnku, pobírám dùchod
240,-K a vzpomínám na své mládí. Mùj syn Josef má syna a dceru, které opatruji.
Podle zápisu kronikáøe byl
pan Merxbauer v obci velice
oblíben pro svou veselou a klidnou povahu. I ve vysokém vìku
si prý rád zapískal na lupínek
trávy. Byl vyhláeným porodníkem-laikem hospodáøského zvíøectva a pøi tìkých porodech
pomáhal táborskému zvìrolékaøi Hrmovi, který si ho prý nemohl vynachválit.
Vypsání bìhu svého ivota
se pan Merxbauer dlouho bránil s tím, e je pouze prostý, nezajímavý èlovìk, ale nakonec
souhlasil, aby ho kronikáø vyzpovídal. Dnes víme, e byl nejvyí èas. Za necelé dva mìsíce
poté  v èervnu 1955  byl náhle ranìn mrtvicí, 19. èervna zemøel a za velké úèasti lidu byl
pochován na chotovinském
høbitovì. A mu je zemì lehká
a odpoèívá v pokoji!
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

EHLIÈKA

Jeden z nezbytných pomocníkù v kadé domácnosti,
ale co víme o jeho vzniku? Kdy
se objevila první ehlièka a jaký
byl její vývoj?
První zpráva o ehlièkách
pochází ji z 15. století, ale není
jisté, zda tento vynález pocházel z francouzských èi anglických dílen. Zejména pro krejèovské dílny to byl velice významný vynález i kdy v nìkterých smìrech dosti problematický. První ehlièky toti váily pøes deset kilogramù a jejich elezné dradlo pálilo do
rukou. Pak pøily na øadu elízkové ehlièky. Mìly døevìné
dradlo, uvnitø byly duté a nebylo tøeba je ohøívat pøímo na

kamnech, protoe se do nich
vkládalo stejnì tvarované elezo ohøívané pøímo v ohni.
Pravým ehlicím monstrem
byla krejèovská ehlièka uhelka vyhøívaná uvnitø havým
døevìným uhlím. Tyto ehlièky
se ale pøíli neosvìdèily, protoe páchly kouøem spalovaného uhlí a stávalo se, e boèními prùduchy ehlièky propadl
kousek havého uhlí a znièil
celé dílo. Novinkou byla plynová ehlièka, ve které se topilo
svítiplynem, ale ani ta se dlouho neudrela, protoe se mnohokrát stalo, e ehlièka vybouchla.
První elektrické ehlièky
byly vynalezeny v cizinì v roce
1890 a ve vylepené podobì
jsou vyrábìny dodnes. -wer-
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Chotovintí
zahrádkáøi

První bøeznový pátek se seli èlenové ZO ÈZS Chotoviny na
výroèní schùzi, aby zhodnotili
uplynulý rok 2012. Èinnost tohoto spolku je pro místní nepøehlédnutelná. Pojïme si vak
chotovinské zahrádkáøe blíe
pøedstavit, pøipomenout si jejich akce a seznámit se s tím, co
pro Chotoviny chystají v roce
2013.

LISTY CHOTOVINSKA

V souèasnosti ZO ÈZS Chotoviny sdruuje 55 zahrádkáøù, pøedsedkyní spolku je paní
Ing. Miroslava Bauerová, místopøedsedkyní a zároveò zástupcem ZO v územní radì je paní
Ing. Marcela Dvoøáková a jednatelkou paní Hana Sedloòová.
Pod vedením tìchto tøí milovnic zahradnièení se èinnost
spolku rozíøila a jednotlivé
akce získávají postupnì stále
vyí a vyí presti.
V loòském roce se nejvìtí

akcí stala Tradièní jarní prodejní
výstava kvìtin (11.- 13. 5. 2012),
kterou dùstojnì doplnil také ji
tradièní Chotovinský podzimní
trh (13. - 14. 10. 2012). Obì výstavy si získaly pøízeò tisícù návtìvníkù.
Chotovintí zahrádkáøi, jejich
rodinní pøísluníci a také ostatní zájemci z Chotovinska absolvovali dva zájezdy. Tím prvním
byl v kvìtnu výlet do Botanické
zahrady v Praze doplnìný o prohlídku zámeckého parku v Prù-
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honicích a druhým výletem se
stala øíjnová návtìva Zahrady
Èech v Litomìøicích, bìhem ní
se zahrádkáøi nemohli nezastavit na vinobraní. V èervenci se
pak zahrádkáøi pokochali rozkvetlou zahradou své èlenky
paní Jany Povecové, která je
souèasnì èlenkou specializované organizace SZO Matragon,
a prohlédli si její pøekrásné lilie.
Je zajímavostí, e nìkteré z jejích vypìstovaných rostlin jsou
uznané a mají svoje jméno.
Dobrými partnery se zahrádkáøi stali i pro Z Chotoviny, nebo ji podruhé se zapojili do
Vánoèní dílny, kde si dìti s pomocí èlenek spolku mohly vyrobit pìkné vánoèní dekorace.
Chotovintí zahrádkáøi tedy
rozhodnì nezahálí a právem se
øadí k nejaktivnìjím ZO ÈZS
nejen v okrese Tábor. Za dlouholetou a obìtavou èinnost ve
prospìch ÈZS byla Územním
sdruením v Táboøe ocenìna
èestným uznáním øada èlenù,
mezi nì patøí paní Marie Krejèová a paní Hana Sedloòová
a pánové Frantiek Juhász, Stanislav Knotek a Václav Rokos.
Pøedsedkynì ZO ÈZS Chotoviny, paní Ing. Miroslava Bauerová, získala dokonce bronzovou
medaili udìlenou Republikovou
radou ÈZS.
A co chotovinské zahrádkáøe èeká v roce 2013? Pøedevím
organizace dvou výstav. Jarní
výstava se ji blíí. Uskuteèní se
ve dnech 10. a 12. kvìtna
a vichni jste na ni srdeènì zváni. Chotovinský podzimní trh
spojený s výstavou kvìtin probìhne 12. a 13. øíjna.
Vekeré akce, které zahrádkáøi organizují, by se neobely
bez øady partnerù, kterým je tøeba podìkovat. Pøedevím spolupoøadateli výstav, Obci Chotoviny, SDH Èervené Záhoøí za
poøádkovou slubu a také Z
a M Chotoviny za vaøení obìdù, zapùjèení prostoru jídelny,
dìtem a jejich paním uèitelkám
za obrázky na výzdobu sálu
a dále i za pøesun tøídy M mimo
areál výstavy.
Nejvìtí podìkování vak
patøí Vám vem, kteøí svou podporu chotovinským zahrádkáøùm vyjadøujete hojnou úèastí
na výstavách. Doufáme, e ne
jinak tomu bude právì ji 10. a
12. kvìtna na Tradièní prodejní
výstavì kvìtin.
Martina Sochùrková

4/2013

LISTY CHOTOVINSKA

8

Èervené Záhoøí pøehrálo ve 3. roèníku Chotoviny 6:4

Foto M. Pìkný

V sobotu 16. bøezna se v Chotovinách
ji tradiènì na parkoviti pøed KD uskuteènil u 3. roèník hokejbalu. Jak je tomu zvykem, nastoupily proti sobì týmy, mezi kterými vládne rivalita - Èervené Záhoøí a Chotoviny. V prvním roèníku po tuhém boji vyhrálo È. Záhoøí 5:4, ve druhém roèníku to
bylo zas naopak, a tak Chotoviny srovnaly
celkovou hokejbalovou sérii výhrou 7:4. Letos chotovinský tým vedl v boji starosta
Zdenìk Turek. Utkání pískal Jaroslav Nìmec, který se pro tentokrát ujmul i role uvadìèe a moderátora, èím nahradil chybìjícího D. Mendela st.
Hráèi nastoupili v plné výstroji a mìli
k tomu dùvod, jeliko u zaèáteèní minuty
utkání naznaèily, e se nebude hrát v rukavièkách. A byl to opravdu tuhý boj, pøi kterém zaèátek vyel mnohem lépe Èervenému Záhoøí. V první tøetinì hráèi Chotovin
daleko více bránili, ne útoèili. Tudí zaslou-

Rozhodèím byl u potøetí Jaroslav Nìmec

enì po povedených trefách vedlo È. Záhoøí
po první tøetinì dokonce 4:0! Po pauze musel rozhodèí i napomínat hráèe, aby byli
obezøetnìjí proti svým protihráèùm, jeliko právì první tøetina se nesla v duchu
tvrdých soubojù, které se netrestaly. Ve druhé tøetinì chotovintí hráèi byli jako vymìnìní. V zápìtí pøiel první gól, poté druhý
a také tøetí a zdálo se, e jsme znovu na zaèátku, jeliko po této druhé tøetinì, která
byla u ve tvrdosti støetù vyrovnaná, hráèi
Chotovin prohrávali o pouhý jeden gól. Pøila pauza, hráèi i fanouci se obèerstvili
a vichni u vyhlíeli zaèátek rozhodujícího
dìjství. Tøetí tøetina to byl boj, hrálo se nahoru dolù a skóre se jetì nìkolikrát mìnilo. Chotoviny nenavázaly na svùj výborný
výkon z druhé tøetiny, èeho náleitì vyuili
hráèi Èerveného Záhoøí. I pøes tlak na konci
zápasu se Chotovinám nepodaøilo dohnat
své soupeøe, a tak jim nakonec podlehly 4:6.

Chotoviny si alespoò spravily chu pøi doplòkové soutìi - samostatných nájezdech,
kde zvítìzily velkým rozdílem. Nájezdy si vyzkoueli vichni hráèi obou týmù, ale také
brankáøi P. Køemen a J. iman, kteøí opìt
pøedvedli v bránì úctyhodné výkony. Jednalo se o výjimeèné sportovní klání, za které si hráèi poslechli potlesk od divákù.
Sluneèné poèasí vylo, a tak pøilo tento boj podpoøit okolo 150 divákù, kteøí vytvoøili skvìlou kulisu, za co je jim tøeba
podìkovat. Do veho hrála muzika v podání
DJ Martina Kohouta, pøièem vichni mohli
ochutnat obèerstvení veho druhu pd Jany
a Richarda Stieblerových. Velký dík také patøí sponzorùm a organizátorùm. Pokud ve
vyjde, tak pøítí rok znovu na shledanou!

Statistiky hokejbalové bitvy:

Èervené Záhoøí - Chotoviny 6:4 (4:0, 0:3, 2:1)
STAV SÉRIE: 2:1
D. Pìkný

Jeden z promìnìných nájezdù chotovinského mustva
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Kuelkáøské jaro vstupuje do závìreèných bojù

Èekají nás poslední utkání roèníku 2012/13 ve vech soutìích, dìvèata v premiéøe enské ligy bojují o bronzovou medaili,
divizní áèko dohrává o èest, krajské béèko má poslední anci za-

bojovat o udrení v KP I a déèko v okresním
pøeboru zaèíná vyøazovací èást. Popøejme
vem hodnì dobrých hodù a ménì tìch nepovedených.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2012 / 2013
eny  III. KLZ

Chotoviny  KK Akuma Kosmonosy 1670 - 1488  6 : 0 mejkalová 424,
Køemenová Lenka 407, Svatoová 432, Køemenová Hana 407.
Sokol Teplá  Chotoviny
1689 - 1731  2 : 4 mejkalová 424,
Kuèerová 428, Køemenová 455, Svatoová 424.
V bøeznu nae eny pokraèovaly v pìkných výkonech a sbíraly dalí body
do tabulky nadstavbové èásti 3. ligy. Nejdøíve poslaly domù s pomyslným
kanárem (bez bodu) soupeøky z Kosmonos a k dalímu utkání jela nae
dìvèata a do daleké Teplé u Karlových Varù. Ani domácí kuelna drustvu z Teplé nepomohla a body za vítìzství se stìhovaly do Chotovin
v pomìru 4 : 2. Tøi kola pøed koncem sezony je ji jisté, e nae drustvo
juniorek po premiérovém úèinkování ve tøetí nejvyí soutìi skonèí na
krásném tøetím místì. Neváhejte a pøijdìte je v sobotu 6. 4. 2013 od
10 hodin podpoøit!
Závìreèná ligová utkání:
6. 4. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny  TJ Sokol Èervené Peèky
13. 4. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny  SKK Rokycany

Mui A  Divize Jih

Chotoviny  Nové Mìsto na Moravì 2495 - 2498  3 : 5 Hrstka 452,
Makovcová 367, Køemen 414, Hein 444, Bervida 411, Bartoò 407.
Proti Novému Mìstu jsme nezaèali nejlépe. Po prvních dvojicích prohráváme 0 : 2. Následnì Libor, Zbynìk i Lubo otáèí skóre na 3 : 2 a 27 kuelek
pro nás. Honzovi B. staèí udret skóre, ale to se nedaøí a do posledního hodu a prohráváme o 3 kuelky.
Centropen Daèice  Chotoviny
2547 - 2561  2 : 6
Køemen 446,
Makovcová 395, Foøter 444, Bartoò 409, Hein 426, Hrstka 441.
Do Daèic jsme vyrazili jako tým s náladou a vidinou bodù. Dobøe postavená sestava a pìkné výkony hráèù naplòují oèekávání. Za hlasité podpory naich hráèù poslední dvojice Zbynìk a Libor uhrává potøebné skóre a bod. Cenná výhra z venku je na svìtì.
Chotoviny  TJ Start Jihlava
2546 - 2611  1 : 7
Hein 492,
Makovcová 410, Køemen 382, Bartoò 409, Foøter 420, Bervida 433.
V pøedposledním zápase na domácí kuelnì jsme pøivítali Jihlavu. Bohuel velmi slabé výkony nestaèí na dobøe hrající soupeøe a jediný bod
pro tým získává po vynikajícím výkonu (a pøiblíení k rekordu kuelny)
Zbynìk Hein. Domácí ostudná prohra velmi mrzí.
Poslední divizní domácí utkání:
12. 4. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny  TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice

PMN  Bellatex Tour 2012  2013

Ji 17. roèníku Poháru mladých nadìjí se zúèastnili ètyøi zástupci chotovinského Sokola. Trojici hráèù se zkuenostmi z minulého roèníku ve
sloení Martina Køemenová, Lenka Køemenová a David Bartoò doplnil Pavel
Makovec.
PMN se skládá ze esti turnajù, které v daném termínu probíhají souèasnì na pìti kuelnách po celé republice. Nìkteøí hráèi taktizují a volí kuelnu
podle její povìsti (jak je padavá) a podle poètu a kvality oèekávaných
soupeøù. Nám je tato taktika cizí a jezdíme vdy tam, kam to máme nejblíe.
Jsou to kuelny v Nové Bystøici, Blatné, Pelhøimovì, Táboøe, Daèicích a Kutné
Hoøe. estnáct nejlepích hráèù v kadé kategorii postupuje do dubnového
finále v Olomouci.
David a Pavel hrají v kategorii mladích ákù, Lenka s Martinou jsou ji
starí ákynì. Ve vech kategoriích se hraje 60 hodù sdruených pøes dvì
dráhy. Mladí hrají mení koulí a hru mají usnadnìnou dorákou na tøi.
Pokud hráè na tøi hody nesrazí vech 9 kuelek, hraje ètvrtým hodem opìt
do plných. Starí hrají normální dospìláckou edesátku. Hráèi získávají
body za nahrané kuelky a také za poøadí v turnaji.
Dìvèata v tomto roèníku bohuel odehrála pouze polovinu turnajù. Dùvodem byla nemoc a úèast na lyaøském kurzu. Neodehrané turnaje si
vynahradila hrou za dorostenecký tým v okresním pøeboru.
Kluci zvládli vech est turnajù. V konkurenci cca 80 chlapcù se David
umístil na celkovém 24. místì se ziskem 43 bodù a prùmìrem 222 kuelek.
Oproti minulému roèníku si polepil o 4 místa a 5 bodù. Pavel byl pøi své
první úèasti v PMN celkovì na 33. místì se 33 body a prùmìrem 218 kuelek.
Na finále nikdo z naich mladých kuelkáøù nedosáhl, ale jejich pìkné
a zlepující se výkony jsou pøíslibem do pøítího roèníku. M. Vacko

Mui B  Krajský pøebor

Chotoviny  TJ Nová Ves u ÈB 2448 - 2569  1 : 7 Chobotský 438,
Zeman 405, Kytír 405, Svaèina 424, Vacko 377, Køemenová 399.
Ná tøetí domácí zápas v øadì se výraznì lépe povedl naim soupeøùm
z Nové Vsi. Jen první Honza dokázal svého protihráèe porazit, ostatní u
jen z daleka koukali na výkony hostù. Ti si to uívali a do konce
a znepøíjemnili nám tak cestu za záchranou v soutìi.
Loko È. Budìjovice  Chotoviny 2591 - 2515  6 : 2 Chobotský 450,
Dìd 425, Zeman 428, Kytír 401, Køemenová 416, Otradovec 395.
Díky lepímu skóre je Lokomotiva v tabulce o jedno místo postavena
lépe. V pøípadì naí výhry bychom se posunuli na první nesestupovou
pozici. Úvod nám vychází, Honza s Petrem uhrávají své body a vedeme
2 : 0. Dál u ale hrajeme jen prùmìrnì, soupeø nás v ostatních duelech
poráí a celkovì zaslouenì vítìzí. V boji o záchranu se nám vzdaluje
o dva body.
KK È. Krumlov  Chotoviny
2409 - 2479  2 : 6 Køemenová 448,
Chobotský 404, Dìd 411, Otradovec 366, Vacko 441, Svaèina 409.
Jedeme si do Krumlova zahrát o poslední pøíèku v tabulce. Domácí v prvním
dvouduelu berou dva body a náskok 51 kuelek. Druhá dvojice domácích
nepochopitelnì znervózní a pøenechávají otìe naim. Lenka na krásných 448 získává 61 kuelek a Petr na vydøených 366 celé 4 kuelky.
Je to 2 : 2 a 14 pro nás. Ale i poslední domácí dvojice nehraje v lepí
pohodì a nae celkové vítìzství tak dokoná Mirek (441) s Jirkou (409).
Nakonec vezeme dva body, které nám dávají nadìji na koneèné nesestupové umístìní.
Chotoviny  Fezko Strakonice
2404 - 2460  3 : 5
Svaèina 419,
Chobotský 403, Otradovec 382, Zeman 392, Køemenová 403, Vacko 405.
V boji o záchranu jsme podlehli týmu ze Strakonic, který byl té ohroený
sestupem. Podali jsme nejslabí letoní výkon na domácí kuelnì
a nadìje na záchranu jsou zase o nìco mení.
Poslední krajské utkání:
5. 4. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny  TJ Sokol Písek

Drustvo D  Okresní pøebor

Spartak Sobìslav  Chotoviny
2257 - 2215  6 : 2
mejkal 396,
mejkalová 376, Køemenová Alena 298, Køemen 353, Filip 374, Nový 369.
Nejtìí kuelna v okrese nám opìt dìlala potíe.Útìchou je pouze fakt,
e tady se prostì nevyhrává.
TJ Sokol Chýnov - Chotoviny
2158 - 2303  1: 7
Nohejlová 402,
Kubeová 363, Køemenová 353, mejkal 391, mejkalová 396, Nový 398.
Po minulém kole navazujeme na òùru vítìzných utkání a hladce poráíme Chýnov, pøestoe nae výkony nebyly nijak oslnivé. Ale na to se
historie neptá!
Chotoviny - TJ Silon SÚ B
2190 - 2285  1 : 7 mejkalová 406,
Kubeová 373, mejkal 368, Kratochvílová + Liková 328, Køemenová 332,
Filip 383.
Dohrávka posledního kola základní èásti nás zastihla v ne úplnì ideální
formì. Prohráváme vysoko, co v koneèném úètování znamená 4. místo
v tabulce po ukonèené základní èásti a hurá do play -off! Tam na nás èeká
drustvo Silon C, se kterým budeme hrát dvojzápas. První je na kuelnì
Hilton Sezimovo Ústí 3. 4. 2013 v 16 hodin a následná odveta 10. 4.
2013 u nás. Pøijïte se podívat a zafandit, protoe jsme obhájci titulu
z loòského roku a hodláme se poprat o postup do semifinále a finále.
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Florbalisté v bøeznu klesli tabulkou

Týmy z Chotovin v bøeznu ztrácely body
a celkovì klesly na 4. a 5. místo.
Tým Drakù mìl v bøeznu na programu poslední ètyøi zápasy. Na prvním turnaji nás èekali nejdøíve Tazmani. První patné støídání soupeøe mìlo
za následek nai rychlou rozehrávku a na volného hráèe pøed soupeøova brankáøe. Vedli jsme
1:0. To bylo na dlouhou dobu ve. Góly zaèal
støílet soupeø. V polovinì druhého poloèasu bylo
skóre 1:4. Zvýili jsme dùraz a zaèali jsme sniovat a na koneèných 3:4 (góly Nuhlíèek 2, Tureèek). Druhý zapas proti Plané byl velmi podobný.
Soupeø støílel góly a nám tam nic nepadlo.
V polovinì druhého poloèasu bylo skóre 0:3. Opìt
pøiel budíèek. Zaèali jsme støílet góly. I pøes drtivý tlak jsme nedosáhli na vyrovnání a zápas skonèil 2:3 (góly Kaltounek, Tureèek).
Poslední turnaj byl z naí strany plný nasazení, ale pokadé to pøineslo jiný výsledek. První
zápas proti Alpha Legion jsme mìli plnì ve svých

rukou a neustále navyovali vedení a na koneèných 7:3 (góly Nuhlíèek 2, Havlík 2, Stiebler,
Vaník, Kaltounek). Druhý zápas zaèal nadìjnì,
rychle jsme vedli 1:0. To bylo bohuel z naí
strany ve. Pak støílel góly jen soupeø, my jsme
pøes vytvoøené ance poøádnì nevystøelili a zápas
skonèil 1:6 (gól Havlík). Takto vysoká prohra nás
posunula na 5. místo.
V prvním zápase posledního turnaje jsme
byli (Stars) pokoøeni hráèi Chýnova 2:4 a opìt

Tabulka divize

1. FbK Planá n./Lunicí
2. Pacovtí Blbouni
3. FBK Pivní vlny S. Ú.
4. Tazmani Jistebnice
5. Draci Chotoviny
6. Alpha Legion

skóre
body
46 : 31
23
42 : 39
19
48 : 43
14
33 : 39
12
39 : 48
12
41 : 49
10

doplatili na hrùzostranou
koncovku, s kterou se pereme
celý rok. V druhém utkání dne
s Koicemi jsme vzdorovali polovinu (stav 1:0), pak odjeli nìkteøí hráèi na fotbal, a to se projevilo i na koneèném výsledku 7:0.
S prùbìhem sezony jsme spokojeni. Cílem bylo
zaèlenìní mladích dorostencù do muské kategorie, co se podaøilo, a pøítí rok si stanovíme
vyí cíle.
Havlík, Carva

Tabulka pøeboru
1. FT Koice Bulldog
2. Sokol Chýnov
3. Nord Blanc
4. Chotoviny Stars
5. Vajgar bojz JH
6. Sokol eleè

skóre
50 : 25
37 : 37
51 : 61
36 : 36
47 : 41
34 : 55

body
24
15
15
14
14
8

Áèko zaèalo jarní sezonu prohrou

Jarní èást sezony I. B tøídy
zaèala. Po podzimu poslední
Chotoviny vyrazily na zápas do
Malic. Bohuel si na svou první výhru v sezonì musí jetì
poèkat. Týmu chybìlo 5 hráèù
základní sestavy. Do utkání nemohli nastoupit zranìný Nedvìd a tìrba, mimo ÈR byli Skalický, Kos a Bondarev. V nominaci bylo pouze 12 hráèù, z toho
2 zranìní. I tak si tým poèínal
celkem slunì.
Zaèátek zápasu se Chotovinám moc nevyvedl. Prvních 15
minut se vùbec nemohly dostat
za pùli soupeøe. Domácí se dostali do vedení po velmi pøísnì
odpískané penaltì. Zdálo se, e
právì to Chotoviny nakoplo a rázem se dostaly do hry. Chotoviny se Malicím zaèaly vyrovnávat a pøedèívat je ve vech dovednostech. Vypracovaly si 3 kvalitní ance a tu tøetí se povedlo

TABULKA 1. B tøídy sk. D

1. D. Bukovsko(14)41:18
2. Malice(14)
39:23
3. N. Vèelnice
29:18
4. K. Øeèice(14) 26:27
5. Met. Tábor(13) 29:21
6. Øepeè/Opaøany 31:24
7. Tøebìtice(13) 25:22
8. Lomnice(13)
19:14
9. Vìtrovy(13)
24:25
10. Ml. Voice(14) 19:24
11. Slavonice(14) 35:44
12. Jistebnice(13) 30:28
13. Borotín(13)
23:29
14. Chotoviny(14) 13:66

33
29
25
22
20
20
19
18
16
16
16
13
13
1

po pìkné kombinaci a díky rychlému pøechodu do útoku zúroèit ve vyrovnávací branku dycha. Do kabin se tak týmy rozely za stavu 1:1.
Do druhého poloèasu lépe
vstoupil tým Chotovin. Hned na
zaèátku si vypracoval anci, kdy
mohl po velmi chytrém pasu od
Tomáe Vrhela jít sám na gólmana Zeman, ale nezpracoval
dobøe balon na hranici vápna.
Domácí pak dost pøitlaèili, prostøídali a dost zkvalitnili svojí
hru. Odmìnou jim byla branka
na 2:1 po chybì v rozehrávce.
Ná tým si poøád vìøil alespoò
na bod. Ale sil hroznì rychle
ubývalo, jeliko zdravotní a fyzický stav nìkterých hráèù není
ideální. Posledních dvacet minut zápasu se u Chotoviny trápily. Hra se totálnì sesypala po
3. inkasovaném gólu. V podstatì u hrál jen tým Malic. Chotovinám úplnì odeel støed zálohy, kudy chodili domácí bez
jakéhokoli odporu. V nastavení
se podaøilo Malicím dát jetì
dvì branky.

Reálná fotografie fotbalového høitì z pondìlí 1. dubna 2013!
V první pùli jsme se jetì se
soupeøem dokázali vyrovnat bojovností. Hlavnì bych chtìl vyzdvihnout nasazení Vítka vehly, který nastoupil i se zlomenými zánártními kùstkami. Jeho
pøístup k utkání a k týmu je nadstandard. Podle mì výsledek
absolutnì neodpovídal prùbìhu zápasu. Domácí sice vyhráli
zaslouenì, ale pìtigólový pøídìl byl i podle domácích fanoukù a samotných hráèù pro

ROZLOSOVÁNÍ DALÍCH ZÁPASÙ
I. B tøída muù sk.D

16. kolo SO

6. 4.

Meteor Tábor  Chotoviny

16:30

17. kolo SO 13. 4.

Chotoviny - Tøebìtice

16:30

18. kolo SO 20. 4.

Lomnice - Chotoviny

17:00

19. kolo SO 27. 4.

Nová Vèelnice - Chotoviny

17:00

20. kolo SO

Chotoviny - Øepeè/Opaøany

17:00

4. 5.

21.kolo SO 11. 5.

Slavonice - Chotoviny

17:00

nás a pøíli krutý. Nezbývá nám
ne zvednout hlavu a jít dál svou
cestou. Do dalích zápasù si
vìøíme a doufejme, e nìjaký ten
bodík koneènì urveme, hodnotil trenér Jindøich Knobloch.
Malice - Chotoviny 5:1 (dych)
Sestava: Filip Hòup - Plecitý,
Jordák, Kromka, Klejna - Øíha,
Zeman, J. Vrhel, dych - vehla, T.Vrhel. Støídal: L. Carva.
D. Mendel ml.

TABULKA Okr. pøeboru dorostu

1. Vìtrovy(9)
36:
2. Jistebnice(9) 24:
3. Malice(9)
25:
4. MET. Tábor B(9) 24:
5. Øepeè/Opaøany(9) 13:
6. Tuèapy(9)
17:
7. Bøeznice(9)
18:
8. Rat. Hory(9)
11:
9. Chotoviny(9) 10:
10. Sobìslav B(9) 22:

5
14
12
21
13
22
27
23
25
38

27
18
16
16
13
12
8
6
5
4

