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Historicky první pøímá volba prezidenta republiky probìhla (øeèí èísel) v naí obci
následovnì. Prvního kola se
zúèastnilo 916 oprávnìných
volièù, èemu odpovídá procento volební úèasti 68,87.
Z tohoto poètu bylo 913 platných hlasù. Ke druhému kolu
voleb se dostavilo 873 voli-

èù, tedy volební úèast 65,94 %. Platných hlasù bylo odevzdáno 868. Hlasování probíhalo ve tøech volebních
okrscích. Výsledky obou kol voleb
souhrnnì za vechny okrsky jsou
uvedeny v tabulkách.
Obú
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POPLATKY, které vybírá v roce 2013 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za jednoho psa roènì  splatnost do 31. 3. 2013

Stoèné

504, Kè+DPH/rok (=580, Kè)

za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2013

Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

za obèana s trvalým pobytem v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost roènì  do 31. 3. 2013
pololetnì  do 31. 3. 2013 a do 30. 9. 2013.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo
je mùete zaplatit bezhotovostnì na úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS, který Vám na poádání sdìlí pokladní obecního úøadu.

Svoz smìsného odpadu
Tentokrát se budeme zabývat odpadem, kterým se plní popelnice. Lidé si myslí, e do popelnic mùeme odkládat jakýkoliv odpad, ale pokud
budeme správnì tøídit, zùstane nám do popelnic
odpadu nejménì. Urèitì do popelnice nepatøí
napøíklad kovový rot, stavební odpad, døevo, tekuté a mokré odpady, horký popel, jedy a jejich
obaly, toxické a infekèní látky a té pøedmìty velkých rozmìrù, které zùstávají v nádobách viset.
V naí obci a osadách se popelnice vyváí
kadý pátek po celý rok. Protoe svozová firma
jezdí ji od pìti hodin ráno, je lepí pøistavit nádoby ke komunikaci ji ve ètvrtek veèer. Pracovníci svozové firmy nemají za povinnost zlikvidovat odpad mimo vyváené nádoby, proto pytle
nebo krabice, které se obèas objeví vedle popelnic, zùstanou na svém místì.
Pokud byste zjistili, e Vám pracovníci svozové firmy popelnici znièili, je potøeba se nepro-
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila opìtovné po-

dání ádosti o dotaci na hasièárnu v Beranovì Lhotì. ádost musí
být podána nejpozdìji do 13. 2. 2013
v kanceláøi MAS Krajina srdce
v Mladé Voici.

❖ Rada obce schválila podání ádos-

ti o dotaci na nákup ètyø dýchacích
pøístrojù pro JSDHO Chotoviny. Pøípadná finanèní dotace pùjde z prostøedkù Jihoèeského kraje.

❖ Obec podá ádost o dotaci na dovybavení sálu KD. Jde o nákup stolù, idlí, ozvuèení sálu a novou oponu. ádáme na MMR ÈR.
Mgr. Zdenìk Turek

Pozvánka

Jednotka sboru dobrovolných
hasièù Obce Chotoviny zve
vechny obèany na pøednáku

o poskytování první pomoci.

dlenì obrátit na pracovníky obecního úøadu. Na
obecní úøad se mùete obrátit i v pøípadì, pokud
byste potøebovali zajistit pomoc starým nebo invalidním obèanùm.
Protoe není v naich silách ve kontrolovat,
budeme rádi, kdy nám sdìlíte jakékoliv pøipomínky ke svozu popelnic. Jedinì tak je moné
zajistit co nejlepí spolupráci mezi vemi zúèastnìnými stranami.
Za OÚ H. Heømánková

Pøednáka se bude konat v pátek 15. února 2013
od 17.00 hodin v sále kulturního domu v Chotovinách. Pøednáet bude MUDr. Milan Kratochvíl,
vedoucí lékaø operaèního støediska Zdravotnické
záchranné sluby Jihoèeského kraje, oblastní støedisko Tábor.
Na pøednáku Vás srdeènì zvou hasièi.

MAKARY

V JENÍÈKOVÌ LHOTÌ
Jeníèkolhotecké UPKYDUPKY
poøádají

dne 9. 2. 2013
makarní rejdìní.
Makary se sejdou

v 11.30 v sále

kulturního domu,
aby se vyfikly na cestu
po Jeníèkovì
a Brouèkovì lhotì.
Prùvod makar
vyrazí ve 12 hodin
a do skoku nám
na harmoniku zahraje pan Slepièka.
Sbor dobrovolných hasièù
Chotoviny by tímto rád podìkoval vem, kteøí se podíleli na
uspoøádání plesu a vem tìm,
kteøí v sobotu 19. ledna pøili.
V první øadì patøí podìkování Obecnímu úøadu
Chotoviny, který nám uspoøádání plesu schválil,
dále také dìtem ze kolní druiny za krásnou výzdobu sálu, malým taneèníkùm za nádherné pøedtanèení a samozøejmì také sponzorùm:
Latop s.r.o., Kortus-stavební práce, ABC tiskárna,
L. Filipová - kadeønictvní, Stavebniny Milièín,
p. Pøibylová - masáe, ABC prodejna, R. Stiebler
a Vem ostatním kteøí nechtìli být jmenováni.
Jetì jednou dìkujeme a vìøíme, e se za rok opìt
v hojném poètu sejdeme.
SDH Chotoviny

2/2013

LISTY CHOTOVINSKA

3

SMRTÍCÍ PANDEMIE
Hovoøíme-li o hromadných nemocech, které kdy postihly lidstvo,
vìtinou máme na mysli jedno
z nejhorích onemocnìní - tak zvané morové rány. Pro západoevropské zemì ji tato metla lidstva ztratila svojí hrùzu. Od roku 1897, kdy
byla v Benátkách uzavøena mezinárodní smlouva o moru, která vechny mocnosti, které ji podepsaly, zavazovala pøi objevení tøeba jen jediného pøípadu moru k protimorovým
opatøením, mùeme klidnì prohlásit, e v Evropì ji toto nebezpeèí
nehrozí.
Je tu vak jiné nebezpeèí: obyèejná a lidmi èasto podceòovaná
chøipka, virové onemocnìní dýchacích cest íøící se kapénkami. Virus
má nìkolik typù a vyvolává nebezpeèné epidemie, které postihují lidstvo ve dvou a tøíletých cyklech.
Zprávy o první chøipkové epidemii
pocházejí z roku 412 pøed narozením Krista a zaznamenal je øecký lékaø Hippokrates.
Do dneních dnù vzniklo mnoho
typù tohoto onemocnìní. Z nedávné
doby pøipomeòme tzv. praseèí, ptaèí nebo asijskou chøipku, která byla
poprvé zjitìna v roce 1957 na Dálném východì a postupnì se rozíøila témìø do celého svìta.
Mai dìdové pamatovali chøipkové onemocnìní, které v èervenci
roku 1918 jako pustoivá vlna íøící
se celým svìtem zasáhlo zemì støední Evropy, ve kterých postihlo a
padesát procent obyvatel. Byla jím
pandemie panìlské chøipky.
Smrtící pandemie sice kulminovala bìhem pouhých tøí mìsícù, a to
od záøí do listopadu 1918, ale prakticky trvala a do roku 1919. Podle
lékaøù byla pravdìpodobnì vyvolána u vepøù a to virem chøipky typu A
nebo jinou nezjitìnou nákazou.
panìlská chøipka patøila ke straným epidemiím, kterou prý bylo
mono srovnat pouze s dýmìjovým

morem v roce 1380, který témìø vylidnil i nìkteré oblasti Èech. Odhaduje se, e panìlská chøipka si jen
v zemích støední Evropy vaádala asi
25 milionù obìtí. Bylo to nepomìrnì více, ne celkový poèet padlých
v první svìtové válce, která si vyádala 8 milionù lidských ivotù.
panìlská chøipka vpadla do èeských zemí na poèátku øíjna 1918.
Onemocnìní zpravidla zaèínalo vysokou horeèkou, silnou rýmou
a pocitem sucha v ústech. K tomu
se pøipojila celková skleslost, bolesti
hlavy a kloubù, zimnice a silný kael. Po nìkolika dnech se pøipojily
komplikace v podobì zápalu plic
a postiení centrálního nervstva.
Kvùli chøipce byly uzavøeny úøady,
divadla, ale i kostely. V oputìných
bytech zùstávali mrtví, které nemìl
kdo pohøbít. V Praze nebylo rodiny,
kde by nìkdo neonemocnìl touto
zhoubnou nákazou, a proto byly
uzavøeny i koly vèetnì vysokého
uèení. Vìznice pro panující chøipkovou nákazu nepøijímaly nové vìznì.
Epidemii panìlské chøipky zhoroval veobecný nedostatek zpùsobený válkou. Lékaøi konstatovali, e
tato zákeøná choroba je následkem
váleèných pomìrù vyvolána silnou
podvýivou obyvatelstva, nedostateèným oacením a uhelnou pohromou. Prakticky nièeho nebylo dost.
Od potravin pøes mýdlo i otop. Nejhorí situace byla ve mìstech, ve kterých si obyvatelé nemohli pøilepit
potravinami z vlastních polí a zahrad. Situaci navíc zhorovalo i poèasí a hlavnì naprostý nedostatek
uhlí. Mezi prvními obìmi panìlské chøipky byl i Jaroslav Frída,
27 letý syn naeho velkého básníka
Jaroslava Vrchlického, a jeho mladá
ena. Ta jetì staèila porodit dvojèátka, která pak rázem osiøela. Zemøel i básníkùv druhý syn. Se panìlskou chøipkou bylo èasto spojeno i pominutí smyslù, co mìlo za

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

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

60 let Ing. Jaroslav Mare, Èervené Záhoøí
65 let Josef Kytír, Èervené Záhoøí
Marie Pouzarová, Brouèkova Lhota
70 let Jiøí Tichý, Chotoviny
Jindøika Janù, Èervené Záhoøí
75 let Antonín Havlík, Sedleèko
80 let Vlasta Kapárková, Èervené Záhoøí
85 let Jiøina Koudelková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

následek celou øadu rodinných tragedií.
Vekeré nemocnice byly pøeplnìny a pacienti záhy umírali. Lékaøi
byli zcela bezmocní, nedostávalo se
rakví, byl nedostatek hrobníkù,
a proto byli na pomoc povoláni vojáci. Zdìení obyvatel stouplo, kdy
souèasnì vypukla epidemie dìtské
obrny a zánìtu mozkových plen. Epidemie zhoroval veobecný nedostatek zpùsobený válkou. Jak psal
denní tisk, nebyly svíèky, cukr, a na
jednoho Praana pøipadala pouze
estnáctina litru mléka dennì.

Do chlebového tìsta se pøidávalo a
deset procent suené øepy.
Hrozivé situace zaèali vyuívat
nejrùznìjí výteèníci, které zaèali lidé
souhrnnì nazývat keasy. Ti nabízeli potraviny a vìci nezbytné denní
potøeby za nekøesanské ceny, ale
hlavnì výmìnou za perky a jiné cennosti. Napøíklad byl zaznamenán
pøípad, kdy staroitný nábytek byl
vymìnìn za tøi kila mouky. Jindy
pracovníci spotøební danì zastavili
pohøební vùz, ve kterém chybìl nebotík, ale zato byl plný mouky.
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

KNEDLÍK

Víte, e ná tradièní ovocný
knedlík, mimochodem dnes u proslavený skoro po celém svìtì, je
urèitou raritou? Okamik skuteèného zrodu knedlíku je sice zahalen tajemstvím, ale je nesporné, e
pùvodní knedlík vstoupil do historie díky Øímanùm. Ale jaký to byl
knedlík, prozradí dochovaný recept na jeho pøípravu: Smíchej sýr
s alicou (druh mleté penice) a ze
vzniklého tìsta pak udìlej koule.
Do vyhøátého kotle dej tuk a v nìm
knedlíky vaø. Kdy jsou hotové, dej
je na mísu, posypej je mákem, postøíkej medem a nos na stùl.

Uplynuly dva tisíce let a knedlík
se hodnì zmìnil. Od Øímanù se ho
nauèili vaøit Nìmci a my jsme ho
zdokonalili v na svìtì nedostinou
specialitu èeského vestkového
knedlíku. Tento významný reprezentant èeské kuchynì je spolu
s naí dalí specialitou - bramborovým knedlíkem - jednou z nejvyhledávanìjích lahùdek hlavnì zahranièními návtìvníky naí vlasti.
I kdy prvotní knedlík asi nevznikl v sídlitích naich praotcù,
èeské kuchaøské umìní objevilo
jeho vestkovou a bramborovou
formu a tím se na vìky zapsalo do
elity mistrù nejvybranìjích labunických pochoutek vech dob.

-wer-
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NOVÉ KNIHY
Kolektiv autorù - MUZEA TØÍ REGIONÙ. Regiony tøí zemí - Jihoèeský
kraj, Horní Rakousko, Dolní Bavorsko disponují velkým mnostvím
velmi rùznorodých muzejních expozic. Tato publikace pøedstavuje slovem i obrazem reprezentativní výbìr 202 muzeí.
Jiøí Grua - BENE JAKO RAKUAN. Nìco jako román faktu. Postavy jsou faktické, ne fiktivní (Bene, Hitler, Masaryk, Gottwald...),
práce s fakty odborná, práce se slovem a pøíbìhem literární. A proè
Bene jako Rakuan? Protoe v Beneovì psychogramu je Austria eine
Art Hassliebe (zpùsob nenávistné
lásky). Nejdøív mìl geniální vizi, jak
tento konglomerát zachránit, kdy se
neujala, dostal chu ho znièit. Èeskoslovensko vak bylo RakouskoUhersko v malém. Chtìl ho odrakoutìt a divil se, e mizí. A kdy
mìl pocit, e nael recept na jeho
záchranu, dostal moskevskou rakev.
A asl, kdy si Rakuané nezvolili
svého Gottwalda, nýbr pøijali Marshallùv plán, který by E. B. chtìl,
kdyby byl smìl chtít své chtìní.
Hana Pohunková - CESTA ZA MODRÝM SNEM. Pøíbìh eny, která dokázala jít za svým snem, pøestoe
mìla pocit, e dveøe od pokoje se
zavírají. Pøevedla dceru pøes most
drogové závislosti a zaloila K-centrum. Dennì se nachází v prostøedí
plném bolesti, beznadìje a ztrát. Ale
kde èerpá sílu ona?
Pavel Brycz - TÁTOLOGIE, ANEB,
RADY PRO ZAÈÍNAJÍCÍ TATÍNKY,
KTEØÍ NECHTÌJÍ BRZY SKONÈIT.
Inspirací pro napsání knihy byly pøíspìvky otitìné v èasopise Maminka, k nim autor napsal jetì povídku na dané téma a druhou povídku
napsal stylem a la bakaláøi. Vytvoøil fiktivního ètenáøe, který mu poslal dopis s vlastními záitky z dané
situace a jím napsaný pøíbìh. Výbìr
témat: Jak si (ne)poøídit domácí
mazlíèky - Jak (ne)vysvìtlit vechny
dùleité vìci dìtem - Jak pøeít sportovní muka svých dìtí - Jak si najít
cestu k Foglarovi, i kdy nejste Mirek Duín  Jak se shodnout na
dovolené se tøemi generacem - Jak
lustrovat kamarády svých dìtí a nepodlehnout panice, kdy se dìti zasnoubí - Jak se rozhodnout, a vám
poák Ondøej pøinese potu od plodu první lásky - Jak zvládnout domácí práce s pøítelem po telefonu.
Boøivoj Záruba - ZÁHADY PRAVÌKU. 555 odpovìdí na zajímavé otázky týkající se dávné minulosti naí
Zemì i okolností vzniku ivota na
naí planetì s ilustracemi Zdeòka
Buriana a rekonstrukcemi pravìkých
zvíøat, fotografiemi fosilií, mapkami
a pérovkami.
Milo Urban - BOLETUS ARCANUS.
Nejnovìjí román úspìného èeské-

ho spisovatele Miloe Urbana si pohrává s klasickou èeskou
vání - houbaøením. Vypráví pøíbìh
mladého nakladatelského redaktora
Gregora Martyho, který bojoval s podivuhodnou drogou a málem nad ní
zvítìzil. Získal mládí, krásu a erotické charisma, ale taky muèivou závislost na této vzácné lahùdce a je
nucen se rozhodnout, jestli bude ve
fatálním vztahu pokraèovat anebo
se pokusí o návrat do obyèejného
ivota. V èeských lesích zaèal rùst
tajemný høib Boletus arcanus a tomu,
kdo ho najde, vyplní jakékoli pøání.
Jenom je tøeba si pøedem dobøe promyslet, co vlastnì chceme, a jestli
nakonec není lepí nechat ty nejkrásnìjí høiby tam, kde jsou.
Jan Paul - O TÌSTÍ V UMÍRÁNÍ.
Kniha O tìstí v umírání osobitým
jazykem zaznamenává nevední pøíbìh stateèné eny, která s pomocí
rodiny pøekonala nejchmurnìjí lékaøské prognosy a reflektuje i osudy
umírajících ve stávajícím systému
zdravotní péèe. Kniha je o cestì zbavování se strachu ze smrti, dùvìrnou výpovìdí o vùli, nadìji a víøe. Je
o potkávání, míjení a opìtovném
setkání. Kdy si vzal autor v roce
2004 hlavní hrdinku této knihy po
krátké hospitalizaci v nemocnici zemøít domù a v kruhu blízkých ji provázel do posledního vydechnutí, silný iniciaèní proitek jej pøivedl na
cestu vlastní zmìny, k nalezení nových hodnot a osobního tìstí. Kadý èlovìk má tuto jedineènou anci.
To je poselství knihy, která mùe být
posilou, podnìtem a inspirací vem,
kteøí se ocitnou v podobné situaci.
David Drábek - ABY SE ÈECHÙM
OVARY ZACHVÌLY. Autor dokonale
naplòuje pøedstavu úspìného divadelníka. Jako dramatik se øadí mezi
nejvíce uvádìné a pøekládané autory. Vedle toho je respektovaným
umìleckým éfem Klicperova divadla v Hradci Králové. Z jeho 25 her
se nejvíce prosadily tragikomické
osudy tøí mladých synchronizovaných plavcù nazvané Akvabely, které byly inscenovány i v zahranièí.
Mediálnì na sebe nejvíce upozornil
rozhlasovou hrou Koule inspirovanou osudy bývalé èeskoslovenské
atletky Heleny Fibingerové. Pøítomný soubor obsahuje dramata z let
2003-2011, která dala vzniknout
cenìným inscenacím (Akvabely, Jetìøi èi Námìstí Bratøí Maínù), hry
rozhlasové (Vykøièené domy a Koule) a hry nejnovìjí (Sherlock Holmes: Vrady vousatých en a Jedlíci
èokolády). Pøedkládané texty ukazují
na výjimeènost díla ètyønásobného
dritele ceny Alfréda Radoka . Drábkovu knihu lze doporuèit i ètenáøùm,
kteøí s divadelními hrami nemají zkuenosti.
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Roman Ludva - FALZUM. Pìt
rozsáhlých detektivních povídek, nìkolik vrad mezi umìleckými artefakty, které spojují nejen motivy, ale i dvì ústøední
postavy. Josef Rambousek a Krytof
Fridrich, dva docela odliní detektivové - jeden intelektuál z kavárny,
druhý venkovan z hor. První má rád
umìní, druhý miluje vlaky. Poprvé
se setkávají pøed kostelem, kde byl
nalezen mrtvý faráø a s jeho gotickým zvonem se zdá být nìco v nepoøádku.
Kateøina Tuèková - ÍTKOVSKÉ BOHYNÌ. Budete vtaení do prostøedí,
které není pøíli známé, vysoko do
Bílých Karpat. Tam jsou v kopcích
rozházené malé chaloupky daleko od
civilizace a od naí obvyklé kadodenní reality. Vypráví se, e právì
proto, e je to tak daleko, dokázaly
si nìkteré z místních en zachovat
schopnosti a intuici, kterou obyvatelé mìst ji dávno ztratili. Tam ale
tradice zùstává a dál se pøedává
z matky na dceru, jako ji mnoho
staletí pøedtím. Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se pøijmout
zastaralý zpùsob ivota a vìtit pøíchozím z odlitého vosku jako její teta
Surmena. Ve se ovem mìní, jakmile pochopí, e co se v jejím ivotì
zdálo být neastnou shodou okolností, bylo peèlivì promyleným plánem.
Abd-ru-shin - VE SVÌTLE PRAVDY.
V letech 1923 - 1938 napsal Abdru-shin, obèanským jménem Oskar
Ernst Bernhardt, velký poèet pøednáek, z nich na sklonku svého ivota sestavil knihu Ve svìtle Pravdy - Poselství Grálu v tzv. vydání
poslední ruky. Vzniklo tak jedineèné
dílo pøedkládající jasné a logické
odpovìdi na významné ivotní otáz-

ky. Od té doby bylo Poselství Grálu
pøeloeno do 16 jazykù a lze je koupit v 90 zemích svìta. Poèet prodaných výtiskù v Èeské republice se
od roku 1989 pohybuje kolem
40 000 kusù. Poselství Grálu pøináí výklad souvislostí mezi èlovìkem
a jemu neviditelným svìtem. Prostými slovy a pøísnì logickým sledem
mylenek vysvìtluje podstatu mnoha jevù, s nimi se kadý ve svém
ivotì setkává. Nepøedkládá ale vìdecká, filozofická nebo ezoterická
vysvìtlení. Výklad se opírá o pùsobení jednotných veobsáhlých zákonù. Poselství Grálu není základem
ádného nového náboenství, nýbr
základem pro cestu jednotlivce.
Bianca Bellová - MRTVÝ MU. Autorka na sebe upozornila ji svým
debutem Sentimentální román. Novela Mrtvý mu u jednoznaènì ukazuje, e se v èeské literatuøe objevila
nová strhující vypravìèka.
Pøíbìh je monologem eny, která
rekapituluje svùj ivot. Banalitu a eï
dìtství a dospívání v sedmdesátých
a osmdesátých letech dvacátého století prostupují skrytá rodinná dramata, s nimi je vypravìèka konfrontována - dìdeèek, kterého zavradili
komunisti, babièèina otevøená nenávist vùèi reimu, matèina poèínající
duevní choroba, èi otec, který za
normalizace proívá svùj coming
out.
Jaroslav Kolár - STØEDOVÌKÉ LEGENDY O ÈESKÝCH SVÌTCÍCH.
Aktualizované vydání úspìného titulu Èeské kninice. Pøináí èeské
pøeklady nejstarích staroslovìnských, latinských a staroèeských legend, jejich hrdiny jsou svatí Konstantin a Metodìj, Ludmila, Václav,
Vojtìch, Prokop a Aneka.
. Petrásková

Obec Chotoviny spoleènì s MAS Krajina Srdce

Vás zve na

KURZY VAØENÍ

Dne 8. 2. 2013 od 18 hodin se mùeme tìit na dalí pokraèování kurzù vaøení s Karlem Stuparinem.
Tentokrát na téma: Lesní plody - znáte je, a co s nimi?
Jako na kadý jiný kurz se prosím zaregistrujte, abychom pøipravili dostatek míst. Úèastníci se sjídìjí z celého regionu.
Registrace v obecní knihovnì u paní Petráskové.

2/2013

LISTY CHOTOVINSKA

5

Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2013

V sobotu 26. ledna 2013 se konala okresní
mistrovství jednotlivcù pro rok 2013, samozøejmì za hojné úèasti naich zástupcù.
Bohuel, pro letoní rok se okresní výkonný
výbor kuelek nepochopitelnì rozhodl nepoøádat
soutìe mládee. Zøejmì jim mláde nic nepøináí.
Tedy nejmladí kategorií byly juniorky (18- 23),
které, stejnì jako eny a seniorky, hrály na naí
kuelnì v Chotovinách. Dìvèata pøedvedla svou
nadvládu, krásnými výkony obsazují pøední místa a postupují na krajské mistrovství konající se
v Táboøe.
Titul Mistra okresu za výkon 431 kuelek získává Hanka Køemenová, následovaná Ivou Svatoovou 427, Gábinou Kuèerovou 417 a Marukou
Pilaøovou 394 kuelek.
Velká gratulace!
Následovaly boje en a seniorek. V kategorii
en se potvrdila pøevaha chýnovských:
l. místo Alena Kovandová - vynikajících 470 kuelek a 2. Mirka Cízlerová/Zemanová - 428.
Nae eny se rozhodnì neztratily. Zùstaly sice
pod medailovými stupni, ale získávají tøi postupová místa na krajské pøebory do Èeských Budì-

jovic: 4. místo Slávka Nohejlová - 405, 5. Lenka
Køemenová - 405 a 6. Alena Makovcová - 400.
Mezi seniorkami obhájila prvenství Alena Dudová ze Sobìslavi - 418. Pouze o jednu kuelku
unikl titul naí Anièce Kubeové - 417 (posledním hodem dává 5 kuelek), Alena Køemenová
skonèila 6. Obì postupují na kraj do Nových
Hradù.
Nejprestinìjí kategorie muù se ji tradiènì koná
na Lokomotivì Tábor. Dvoukolový systém na 120
hodù ( zaèíná 24 hráèù a do druhého kola postupuje 12 nejlepích ) je opravdu nároèný. V prvním
kole se daøilo nejvíce Zbyòku Heinovi - 587
a Petrovi Køemenovi - 586. Výbornými výkony
obsazují druhé, resp. tøetí prùbìnì místo
a straí své soupeøe. Do druhého kola bohuel
nepostupují Libor Hrstka - 524, Honza Bartoò 518 a Honza Foøter - 499. Druhý nához vak
Zbyòkovi nevychází - 512 kuelek a celkovì 8. místo a první nepostupující, Petr jetì o nìco hùøe 492 a 11. místo. Pøední pozice získávají tradiènì
Pavel Petrù (612+607) a Jiøí Dvoøák (567+634).
Snad jen dodat, e tábortí k poøádání turnaje
pøistoupili tradiènì, nikdo za nic nemùe, ale celý

den setrvat ve 14 stupních
chladu není nic pøíjemného
a na výkonech vìtiny hráèù se to odrazilo negativnì.
Seniory pøivítala kuelna Spartaku Sobìslav.
Vítìzství a titul pøeborníka okresu vybojoval na
extrémnì tìké kuelnì domácí Jaroslav Chala 437, druhý Zdenìk Zeman z Loko Tábor - 420.
Nai zástupci zásadnì nepøekvapili, tak jen postupy Míry Zemana (392 a 5. místo) a Honzy
Chobotského (390 a 8. místo) na pøebor do Strakonic.
Celková rekapitulace: juniorský pøeborník Okresu Tábor, dvakrát druhé místo, jednou tøetí, co
znamená jedna zlatá, dvì støíbrné a jedna bronzová medaile pro nae barvy.
Doufejme, e mírný ústup z pøedních pozic je
jen doèasnou záleitostí. Na krajská mistrovství
postupuje celkem 11 zástupcù oddílu.
Vem úèastníkùm dìkujeme za pøedvedené
výkony a reprezentaci oddílu, tìm úspìným
a postupujícím gratulujeme a pøejeme do dalích
bojù 16. února na mistrovství Jihoèeského kraje
hodnì úspìchù.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2012 / 2013
eny  III. KLZ

Chotoviny - Sokol Teplá
1574 - 1519  4 : 2
Makovcová 416, Kuèerová 399, Pilaøová 395, Svatoová 374.
Chotoviny - Sokol Beneov
1602 - 1464  5 : 1
Pilaøová 410, Kuèerová 381, Svatoová 405, Makovcová 406.
SKK Rokycany - Chotoviny
1820 - 1657  8 : 0
mejkalová 427, Nohejlová 428, Køemenová H. 430, Svatoová 372.
Ve tøetí lize en byla ukonèena základní èást soutìe. Nae dívky/eny
obsadily v premiérové úèasti krásné tøetí místo. Následuje nadstavbová
èást dalími 8 koly, ze kterých vzejde vítìz tøetí ligy skupiny A. Ji teï je
moné úèinkování naich dìvèat hodnotit velice kladnì a do dalích
utkání jim pøejeme pìkné výkony.

Mui A  Divize Jih

Chotoviny - N.Vèelnice
2527 - 2263  8 : 0
Hrstka 480,
Hein 438, Makovcová 396, Foøter 404, Bartoò 388, Køemen 421.
Pøi prvním zápase v novém roce jsme pøivítali drustvo z Nové Vèelnice.
Zápas jsme odehráli a moc snadno. Soupeøi se u nás nedaøilo a tím
pádem jsme hladce vyhráli 8 : 0 o 264 kuelek. Velmi dobrým výkonem
480 kuelek se ukázal Libor Hrstka.
Chotoviny - TJ Tøebíè
2466 - 2474  2 : 6
Hrstka 460,
Køemen 410, Makovcová 381, Foøter 402, Bartoò 424, Hein 388.
Druhý domácí zápas se nám nevydaøil. V úvodu Petr prohrává o 45
kuelek. Následnì Libor obrací pìknou hrou skóre na naí stranu. Dalí
dvì dvojice prohrávají po nevýrazných výkonech. Honza svou výhrou
jetì vybojoval jiskøièku k úspìchu, ale Zbyòkovi se nedaøí. Prohráváme
o 8 kuelek 2 : 6.
Nová Bystøice A - Chotoviny
2565 - 2508  6 : 2
Hein 450,
Makovcová 369, Bartoò 416, Køemen 448, Foøter 401, Hrstka 424.
Vstup do utkání v Nové Bystøici se nám nevyvedl. Ája s Honzou prohrávají
o 127 kuelek. Petr se Zbyòkem svými pìknými výkony stahují skóre na
48 kuelek. Obrat zápasu mohou dokonat Honza F. s Liborem. Po prvních drahách to vypadá jetì nadìjnì. Ale závìr nám bohuel nevychází
a Honza prohrává o 7 a Libor o 8 kuelek.
Chotoviny - Nová Bystøice B
2505 - 2518  2 : 6
Hrstka 438,
Køemen 408, Bervida 436, Foøter 416, Hein 388, Bartoò 419.
V tomto utkání jsme pøivítali tabulkovì poslední tým. Ale soupeø se nezalekl a po dvou hráèích vedl 0:2. Jako tøetí hrál Lubo, který i pøes nìkolikatýdenní pauzu zpùsobenou nemocí, pøedvedl sluný výkon a svou
výhrou nás vrátil do zápasu. Dvì následující dvojice nepøinesly zásadní
obrat, Honza F. o 9 kuelek prohrál a Zbynïa o 7 vyhrál. Rozhodnutí tedy
bylo na poslední dvojici. Velmi dobøe hrající soupeø vyhrává nad Honzou B.

jak svou hru, tak i celkové skóre a Nová Bystøice si odvezla zaslouené
body.
Utkání jarní èásti:
22. 2. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - PSJ Jihlava
9. 3. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny - Nové Mìsto na Moravì

Mui B  Krajský pøebor

Chotoviny - Obal Kunak
2529 - 2482  6 : 2
Svaèina 432,
Chobotský 421, Zeman 431, Otradovec 422, Vacko 405, Køemenová 418.
K úvodnímu utkání jarní èásti na naí kuelnu zavítal netradièní soupeø
z Kunaku. Po dobrých a vyrovnaných výkonech i z trochou tìstí vedeme
po ètyøech duelech 4:0 o 60 kuelek. Pøes závìreèné prohry jsme výsledek kontrolovali a vítìzíme.
Utkání jarní èásti:
8. 2. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Lokomotiva Tábor B
1. 3. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Dynamo Èeské Budìjovice
8. 3. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - Nová Ves u È.B.

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny - TJ Silon SÚ C
2425 - 2250  7 : 1
Nohejlová 425,
Nový 396, Kubeová 388, mejkal 383, Filip 411, mejkalová 422.
Zaèátek utkání a stav po dvou úvodních duelech 1 : 1 a rozdíl plus 21 kuelek dával tuit tuhý boj. Toto oèekávání se vak ji nenaplnilo. Vyhráváme vysoko 7 : 1 o 175 kuelek. Nutno pochválit vechny hráèe za skvìlé
výkony.
Utkání jarní èásti:
6. 2. st 16:00 TJ Sokol Chotoviny - SKK Real Tábor
6. 3. st 16:00 TJ Sokol Chotoviny - TJ Silon SÚ B
M. Vacko
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Nadstavbové soutìe florbalistù
V nadstavbové èásti Táborské Florbalové Ligy
(TFbL) jsou týmy z Chotovin na pøedposledním
místì své soutìe. Draci v Táborské divizi zatím
získali jedno vítìzství a jednu prohru na nájezdy.
Stars jsou v Táborském pøeboru (nií soutì
ne divize) na tom lépe. Vyhráli a vyhráli i na
nájezdy.
Na prvním turnaji divize Draci zmìøili síly
s Pivními vlnami ze Sezimova Ústí. V minulém
roce jsme Vlny ze 4 zápasù neporazili ani jednou. Tentokrát se zablýskalo na lepí èasy a my
po vyrovnaném zápase, kdy jsme stále dotahovali
náskok soupeøe, dokázali vyrovnat na 5:5, 30 vteøin pøed koncem. V nájezdech byl astnìjí soupeø a získal bod navíc ze zápasu. V druhém zápasu proti Plané jsme hráli dobøe více ne polovinu
zápasu. Soupeø vedl 2:0 a my jsme sníili na 2:1
do poloèasu. Navíc jsme nastøelili tyè a gólman
soupeøe stihnul zachytit míèek na brankové èáøe.
To bohuel bylo ve. V druhém poloèase se soupeøi daøilo ve. My jsme hráli stejnì, ance byly,
ale nic neskonèilo v bránì soupeøe. V naí bránì
skonèilo snad ve. Bìhem 10 minut bylo skóre
8:1 a my dostali desítku. Zápas skonèil 1:10.
Na druhém turnaji proti Tazmanùm Jistebnice jsme hráli dobøe. Brzy jsme vedli 1:0, pak
náskok navyovali a v poloèase bylo skóre 5:0.

Vzhledem k tomu, e jsme hráli 2 zápasy za sebou, tak jsme etøili síly a zápas v poklidu dovedli
do vítìzného konce 7:2. Druhý zápas proti Alpha
Legion byl jiný. Soupeø rychle vedl a my se vìtinou marnì snaili vstøelit gól. V poloèase bylo
skóre 3:1. V druhé pùli obrat nenastal a zápas
skonèil prohrou 3:6.
Stars na prvním turnaji proti Vajgar bojz hráli
dobøe, se soupeøem dreli krok a zápas dovedli
do samostatných nájezdù za stavu 2:2. Stars na
nájezdy vyhráli. Druhý zápas proti elèi byl vyrovnaný a skonèil 5:4 pro eleè.
Na druhém turnaji Chotovinské Stars se tentokrát neprali jen s protivníky, ale i chøipkovou
epidemií. V sestavì jen se 7 kluky + zranìný
V. Praák st. jsme vak nebyli do poètu a v obou
utkáních jsme byli lepí a soupeøe jasnì pøestøí-

Tabulka divize

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

skóre
body
22 : 11
9
19 : 22
7
21 : 19
7
24 : 19
6
16 : 24
4
13 : 20
3
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leli, co do poètu støel. Bohuel
v prvním utkání s Nord Blancem
jsme prohráli po boji 5:4 a recept
na jejich gólmana nael jen
L. Carva.V utkání s Chýnovem se
rozstøílel i M. Kromka a zjednoduila se hra
v obranì a hned to pøineslo své ovoce v podobì
jednoznaèné výhry 5:1. Dvì minuty dìlily naí
dlouhodobou oporu v brance - Z. Melichara od
dalí nuly. V dalích zápasech budeme opìt sbírat zkuenosti a chceme pøidat i nìjaké bodíky do
tabulky.
Havlík, Carva
Program únor:
Draci  Pivní vlny nedìle 3.2. od 10:00
Draci  Pacovtí Blbouni nedìle 3.2. od 12:00
Stars  Koice Bulldog nedìle 10.2. od 9:00
Stars  eleè nedìle 10.2. od 11:00
Stars  Vajgar nedìle 17.2. od 10:00
Stars  Nord Blanc nedìle 17.2. od 12:00

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

skóre
body
21 : 11
10
9 : 11
7
14 : 16
6
18 : 22
6
16 : 13
5
12 : 17
2

4. místo mladích ákù
na turnaji v Milevsku
V sobotu 26. ledna se mladí áci Chotovin zúèastnili velmi dobøe obsazeného
turnaje v Milevsku. V základní skupinì se
po výhrách proti Sokolu Sezimovo Ústí
(3:1), Libui Praha (2:0) a Chýnovu (2:1)
umístili a na 2. místì, nebo prohráli zápas s týmem FC Písek, který hraje ligu ákù.
V semifinále u mladí áci nemìli na Milevsko, s kterým prohráli 5:1.
Po tomto boji je èekal zápas o 3. místo,
ve kterém narazili opìt na tým ze svojí základní skupiny. V utkání o 3. místo s FC
Písek byl prùbìh skóre 0:1, 1:1, 1:2 , 2:2,
3:2, pak ákùm nebyl uznán gól na 4:2 pro
tìsný pøedcházející aut a následnì z protiútoku rozhodèí písknul penaltu pro Písek
za bìný souboj. Soupeø tak pùl minuty
pøed koncem srovnal na 3:3. Následovaly
penalty, které áci zaslouenì prohráli po
tom, co nepromìnili ani jednu penaltu oproti soupeøi, který naopak vechny.
áci pøedvedli sluné výkony a dokázali
se vyrovnat i týmu z vyí ligové soutìe.
Poøadí týmù:
1. FC ZVVZ Milevsko
2. Meteor Tábor
3. FC Písek
4. Chotoviny
5. Sedlèany
6. Sokol S.Ústí
7. Libu Praha
8. FC Bechynì
9. Chýnov
10. Hvoïany

Støelci
naich
branek:
K. Rùièka 4,
D. Èech 3,
M. Kubík 2,
M. erpán 1,
M. Voborský 1.
D. Pìkný

áci a dorostenci mají za sebou soustøedìní
ákovský a dorostenecký tým Chotovin
absolvoval na konci ledna kondièní soustøedìní. Tak jako minulý rok se týmy uchýlily na Mozolov u Jistebnice. Oproti loòským
bungalovùm se letos týmy ubytovaly v hotelu. Osm pokojù po tøech staèilo pro vechny.
Po celou dobu soustøedìní hrály mezi
sebou pokoje soutì, pøi které se ukázaly
vìdomosti, dovednosti, hrál se i fotbálek,
nebo se hodnotil úklid. V hotelu se týmy
i stravovaly. Pìt jídel dennì. Troku ale hráèe zaskoèily porce, mohly být o nìco vìtí.
Jednou dokonce trenéøi jeli pro svaèinku
do blízkého Nadìjkova.
Týmy se taky potýkaly i s velkou zimou
a snìhem. Ranní teploty dokonce dosahovaly a minus 10 stupòù. Na hráèe to ale

nemìlo vliv. Jeli na Mozolov hlavnì nabrat
fyzièku. Slouila jim dvì høitì, rùzné bìecké okruhy, posilovna, tìlocvièna a bazén se saunou. Ètyøfázové denní tréninky bìhání, posilování, potom fotbálek a na konec dne bazén. Celkem týmy nabìhaly okolo 40 km. Doufejme, e se to odrazí v jarní
èásti sezony, kdy je èekají mistrovské zápasy a ve svých soutìích se umístí co nejlépe.
Zpestøením byly i návtìvy sponzorù
a kamarádù, tým pøijeli podpoøit tøeba pánové Vycpálek, Malenický nebo Stiebler.
A taky dorazil pøedseda fotbalového oddílu pan Jordák, který týmùm popøál hodnì
zdaru a co nejlepí výkony na jaøe.
D. Mendel ml.

