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ZDARMA

Tøíkrálová sbírka 2014 Podìkování vem koledníkùm, spolupracovníkùm a dárcùm v Chotovinách
Tak jako kadý rok i letos zaèínal leden obdobím, ve kterém
se lidé v celé republice mohli
setkat s tøíkrálovými koledníky
v bílých plátích a korunkách.
V sobotu 4. 1. 2014 odpoledne vyrazily skupinky Tøí králù do chotovinských ulic a domácností. Výtìek v jejich sbírkových pokladnièkách èinil celkem 15 125 Kè.
V nedìli 5. 1. 2014 pak sbírka probìhla v chotovinském
kostele sv. Petra a Pavla a v okolních farnostech. Zde se vybralo
celkem 2 887 Kè.
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Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem spolupracovníkùm a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc
pøi realizaci sbírky - vedoucím skupinek Tøí králù Zuzanì Janoukové, Pavle Suchomelové, Blance Kaèírkové,
Adéle Drtinové a Olze Novotné a panu
faráøi P. Vladimíru Korandovi.
Velký dík patøí vem tøíkrálovým
koledníèkùm - letos koledovali: Andrea Jaroová, Yvona Kodadová, Tomá Cetlovský, Kateøina Maitnerová,
Denis Pultar, Miroslav Smr, Josefína
Kaèírková, Kateøina Kollerová, Jaroslav
Svatek, Daniela Krejèová, Ondøej Krejèí, Jiøí Seidl, Emièka Drtinová, Barbora Bìtíková,
Elika Mendelová a Daniel
Seidl.
Podìkování za pomoc
pøi organizaci a koordinaci sbírky v Chotovinách patøí také Mgr. Hanì
Vojtìchové z Farní charity Tábor a Mgr. Martinì
Sochùrkové, zástupkyni
øeditele Z Chotoviny.
Celkový výtìek tøíkrálové sbírky 2014 ve

Farní charitì Tábor èiní
113 023 Kè a bude vyuit tímto zpùsobem:
35 % výtìku sbírky bude pouito na pøímou humanitární pomoc doma i v zahranièí, pøedevím v oblastech zasaených pøírodními katastrofami
a ozbrojenými konflikty nebo v oblastech
s dlouhodobì nepøíznivými ivotními podmínkami.
65 % finanèních prostøedkù bude
poskytnuto organizátorovi sbírky,
tedy Farní charitì Tábor. Organizace
tyto peníze pouije na financování
vlastních projektù (Auritus - centrum
pro lidi ohroené drogou, Dobrovolnické centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potøeb pro lidi
v nouzi a v obtíné sociální situaci).
Jménem Farní charity Tábor dìkujeme vem dárcùm, kteøí nae koledníky neodmítli a vìnovali jim
do pokladnièek finanèní obnos.
Za Farní charitu Tábor
Mgr. Ivana Haplová, øeditelka
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ÚNOR 2014

â V období od 1. 11. 2013, 6.00 hod. do
31. 7. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køíení komunikace è. 84u
s tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC
OØ Plzeò.
â Upozornìní na nepøetritý 24 hodinový provoz pøi rabì tunelu v Sudomìøicích u Tábora.
â Upozornìní na zvýený pohyb mechanizace
na místní panelové komunikaci mezi nádraím
v Chotovinách a trafostanicí Chotoviny.
â Vechny stavební práce budou probíhat dle
klimatických podmínek vèetnì úklidu komunikací.
Informace o výlukách
â ve dnech 20., 21. 2. a 24.28. 2. 2014 v èase
8.50  14.55 hod. probìhne nepøetritá výluka
v úseku Tábor  Chotoviny.

â Dne 22. 2. 2014 v èase 11.50  18.55 hod.
probìhne výluka trati v úseku Tábor  Chotoviny.
â Dne 23. 2. 2014 v èase 5.30  13.55 hod.
probìhne výluka trati v úseku Tábor  Chotoviny.
Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 2/2014 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 raba tunelu od jiního portálu
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3):
betoná opìr
 mostní estakáda: betoná opìr
 silnièní most: výkopy, betoná
 práce na eleznièním spodku  výkopy, budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny

 výstavba provozní budovy
 demolice TT Chotoviny
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 budování nového eleznièního tìlesa koleje è. 1
 prefabrikované mosty: dokonèovací práce
 propustek  betoná
â Èekanice  budování odvodnìní
â Úsek Tábor  Èekanice
 zemní práce a montá gabionù v km 84,1
u koleje è. 1
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 3/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko,
øeditel výstavby

POPLATKY, které vybírá v roce 2014 Obec Chotoviny
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. 2014
pololetnì  do 31. 3. 2014 a do 30. 9. 2014.
Poplatek ze psù 100, Kè
za jednoho psa roènì  splatnost do 31. 3. 2014
Stoèné 621, Kè/rok (540, Kè + 15% DPH)
za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2014

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 na obecním úøadì (nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny).
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STØÍPKY Z OBCE

AKCE

Klubu v Lomené

❖ Obec Chotoviny poádala Stavební

Tiskaøský víkend pro veøejnost

15. a 16. února vdy od 9 do 12 hodin
Lektorka: Eva Volfová

perky z pryskyøice

konec února (termín bude upøesnìn)
Lektorka: Bára Rùièková
Pøipravujeme:

Jarní bazar
 hraèky a dìtské knihy
15. bøezna 2014

Pletení z papíru

duben 2014 (termín bude upøesnìn)
Lektorka: paní Bokrová
ve spolupráci s paní Junovou

Uèíme se ít na stroji

26. dubna od 9 hodin
Lektorka: Ivana Peková

Letní bazar  17.kvìtna 2014
Bleák v aleji  14. èervna 2014
místo konání: Lipová alej
Toto je síto

Kurz sítotisku pro veøejnost
èerven 2014 (termín bude upøesnìn)
Lektorka: Eva Volfová

NOVÉ KNIHY
Lenka Teremová - NÌKDO MNE VEDE
ZA RUKU. Pøíbìh dvou bisexuálních
kamarádek. První z nich je vyléèená
narkomanka, její dui odhaluje druhá z postav, klinická psycholoka.
Sama vak prochází vnitøním konfliktem, zda ukonèit vztah se svým
enatým milencem a posléze i pochybností se svojí nevyjasnìnou sexuální orientací.
Vìra Øeháèková - TAKO, NEODCHÁZEJ. V dnení dobì je kadé druhé
manelství rozvedeno. Tohle memento pøimìlo autorku k napsání této
knihy. Poukazuje na to, jak rozbití
rodiny tìce nesou dìti. Nezodpovìdní rodièe jdou mnohdy bezohlednì za osobními cíli. Následky pak
mohou být hrozivé.
Ludìk Stínil - MUSÍ MNE ZACHRÁNIT. Pøestoe se za nimi zavøely dveøe výchovného ústavu, i oni mají své
sny a pøání, i oni touí po normálním ivotì, úplné rodinì - a hlavnì
po svobodì. Nìkteøí z nich jsou se
ivotem v ústavu smíøení, jiní si
v nìm ale pøipadají jako ve vìzení
a jejich jediným cílem je útìk!
Petra Hùlová - ÈECHY, ZEMÌ ZASLÍBENÁ. Hrdinka nového románu
Petry Hùlové pøijídí do Èech, aby si
vydìlala peníze. Pøíbìh Olgy je výpovìdí o nelehkém ivotì v cizí zemi.
Vyprávìní se pokouí vyrovnat se se
stereotypy týkajícími se jak Ukrajincù, èeských zamìstnavatelù a neziskových organizací, tak ánru gastarbeiterského románu, který ivoty
svých hrdinù èasto redukuje na boj
za slunou materiální existenci a rodinné tìstí.
Alex Koenigsmark - PØÍLI PØEÍ-

VANÁ VÉVODKYNÌ A JINÉ
CAUSERIE. Kdysi v devadesátých letech jsem vytvoøil termín
nenaraný inenýr z malých mìst,
kterým jsem nahrazoval uèenìjí výraz deprivovaný provinciální technokrat, co znamená zhruba toté,
ale adresát je daleko namíchnutìjí.
Bylo to po sametové revoluci a tito
mladí mui, deprivovaní a uvaující
technokraticky, kteøí pracovali v továrnách a závodech malých mìst,
placeni pøedtím mizernì jako vichni, se stávali politiky. Svoboda pro
nì znamenala pøedevím svobodu
nadìlat prachy. A neuvaovali o tom,
jaké lidi to z nich udìlá a u vùbec
ne o tom, jaký systém vytvoøí. Autor psal v minulých deseti letech
drobné eseje a úvahy nad aktuálními
i nadèasovými jevy, a to jak do titìných, tak do internetových médií.
Nìkteré z nich jsme sebrali do této
kníky. Vyznaèují se ironií, skeptickým kriticismem a ostrými pointami.
Marie Homerová - KAPITOLY Z DÌJIN EVROPSKÉHO MÌSTA. Ojedinìlá publikace zachycující vývojové etapy ve formování mìsta od jeho poèátkù do souèasnosti, od antického
mìsta pøes støedovìké, renesanèní,
barokní a po dnení dny. Autorka
postihuje typické atributy u jednotlivých typù mìst (øímská, rezidenèní,
posádková, hvìzdicová, pøístavní,
zahradní, metropole atd.), ale i urbanismus a denní ivot ve mìstì...
Pavel Brycz - TÁTOLOGIE 2, ANEB,
NEFÒUKEJTE A POCHLAPTE SE.
Jeden z nejvtipnìjích autorù souèasnosti znovu radí, jak být dobrým
otcem. Tátologie 2 (aneb nefòukejte
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úøad v Táboøe o stavební povolení
na výstavbu peèovatelských bytù.
❖ U sportovní haly v Chotovinách je
od listopadu k dispozici dalí stanovitì na tøídìný odpad. Novì zde
mùeme odkládat odìvy, obuv a textil! Do konce roku 2013 bylo odvezeno více ne pùl tuny odìvù. Dìkujeme.
❖ ÈD nezavedou náhradní dopravu
za zruený ranní osobní vlak OS
8203 Heømanièky - Tábor.
❖ Rada obce schválila pøípravu dalích ádostí o dotace. Jde v prvé øadì
o ádost na výstavbu peèovatelských bytù, dále pak ádost na vybudování nové knihovny ve sklepních prostorách mateøské koly a
ádost o dotaci na opravu drobných
sakrálních staveb. ádat budeme
MMR ÈR.
❖ Teplé poèasí v první polovinì ledna
umonilo zahájit práce na akci Posílení vodního zdroje pro obec Chotoviny.
❖ Nezapomeòte! Ples obce ji za nìkolik dní - v sobotu 15. února. Tìíme
se na Vai úèast. Mgr. Zdenìk Turek

a pochlapte se) navazuje na
Tátologii aneb rady zaèínajícím tatínkùm, kteøí nechtìjí
brzy skonèit.
Petr abach - OPILÉ BANÁNY. Petr
abach se opìt vrací do vzpomínek
svých a svých pøátel. Tøi estnáctiletí
kamarádi se seznamují se svìtem dospìlých, hospodami i prvními láskami, a v edivém svìtì osmdesátých
let se snaí najít svùj svìt barevný.
Petr abach - BABIÈKY. Vyprávìní
chlapce Matìje je vzpomínkou na
jeho dvì babièky, z nich jedna, dáma
z lepí spoleènosti, nenávidí reim,
druhá, pøesvìdèená komunistka, vìøí
masivnì propagované ideologii.
Chlapec obì babièky miluje a uèí se
rozumìt obìma a proplouvat komunistickou kolní výchovou. Pøichází
rok 1968 a opìt rozdílný pohled obou
babièek na dramatické události. Pøes
své antagonistické názory se mají obì
babièky navzájem rády a jsou závislé
na vzájemném pøátelství.
Zdenìk Volný - OKO CHIMÉRY. První kniha série Helada. Ètenáø zde sleduje tìký ivot kolonistù na planetì
Helada pokryté pralesem plným nebezpeèných tvorù. Kolonisté vytvoøili jakousi pseudoantickou civilizaci.
Robert Crais - RUKOJMÍ. Tøi zlodìji
se pøi pokusu o vykradení obchodu
zmìní ve vrahy. Poté se v panice ukryjí v domì, kde si jako rukojmí vezmou chlapce, dívku a jejich otce.
David Morrell - OCHRÁNCE. Napínavý román z atraktivního prostøedí
elitních profesionálních osobních
strácù, kteøí se dostali do centra nebezpeèného spiknutí, se odehrává
v Missouri v dobì nepokojù zamìøených proti Svìtové obchodní organizaci.

Cindy Gerard - ÁDNÉ SLITOVÁNÍ.
Román ádné slitování otvírá autorèin nový cyklus o èlenech soukromé
bezpeènostní skupiny. Novináøka
Jenna McMillanová padla v Buenos
Aires do rukou teroristù jako rukojmí
na dlouhé tøi mìsíce. Proto se sem
nerada vrací.
David Levien - MÌSTO SLUNCE. Jamie Gabriel nasedá jetì pøed svítáním na kolo, aby rozvezl noviny sousedùm po pøedmìstí Indianopolisu.
Je mu dvanáct. Nìkde cestou, zatímco se øíjnová obloha zvolna prosvìtluje, beze stopy zmizí...
John Gray - MUI JSOU Z MARSU
A ENY Z VENUE, MARS A VENUE V LONICI, JAK MÍT, CO CHCEME A CHTÍT, CO U MÁME, MUI
JSOU Z MARSU ENY Z VENUE
A DÌTI JSOU Z NEBE. John Gray je
celosvìtovì uznáván jako odborník
v oblasti rùstu osobnosti a vztahù
mezi mui a enami a lidské komunikace. Po více ne 20 let vedl øadu
semináøù na tato témata. Grayovým
hlavním cílem je pomoc párùm
v pochopení druhého pohlaví a respektování rozdílù mezi nimi. Jeho
pøístup je známý specifickým humorem, laskavým pøístupem a èetnými
pøíklady z praxe.

PRO MLÁDE

Petr Stanèík
- MRKEV HO VCUCLA POD ZEM.
Milo Kratochvíl
- PES NÁM SPADLA.
Pavel Hrnèíø - PLECHOVÁ MÍNA.
Radovan Lipus
- O SMUTNÉ TOVÁRNÌ.
Ladislav paèek
- DÌDEÈKU, VYPRÁVÌJ + CD.

. Petrásková
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Tábor pøed 200 lety

Kulturní hodnoty mìsta Tábora
jsou dílem mnoha generací. Napøíklad dnes se v historických zdech
mìsta rozvíjí úplnì jiný ivot, ne
tomu bylo pøed dvìma sty lety. V ivotì historického mìsta sice není
takové období nikterak dlouhé, ale
pøesto pochybuji, e by se dnení
pravovìrný Táborák chtìl hlásit ke
svému roditi ve stavu, jak vypadalo
pøed dvìma sty lety. Zalistujme proto v díle historika K. Thiera a podívejme se na Tábor, jak vypadal zaèátkem 19. století.
Pøedstavme si selé a chudobné
budovy pokryté indelem, neèisté
a patnì dládìné ulice s kupami
hnoje nejen na dvorcích, ale i v ulièkách, tìsné a tmavé brány, kolem
mìsta pás hradeb, absence kanalizace a záchodové jámy hned za
domy. Domovní splaky a voda
z kaen tekly strukou uprostøed ulice a k tomu pitná voda z Jordánu
a tím i èastý tyfus a jiné infekce. Pøitom lékaøská pomoc nedostateèná
a drahá, malé výdìlky a za váleèných
dob hrozná drahota. Velice drahá
úøední a soudní jednání, neexistující politická svoboda, strach z èastých poárù, spojení se svìtem skoro ádné a kdy, tak velice nákladné,
nìmecké divadlo a mizerné pivo.

Z rùzných zápisù se zdá, e jedním z nejvìtích problémù ve mìstì
byly záchodové a hnojné jámy, které
v nìkterých místech vynikaly a dvì
stopy nad dlabu. Cesta od Praské
brány ke Støelnici byla jedno velké
hnojitì. Magistrát sice vydal pøíkaz,
e tyto jámy musí být sníeny a nesmí pøesahovat výku mìstské dlaby, ale dobrá rada a zlé provedení.
Kam s výkaly a s hnojem? Proto se
obèané k plnìní tohoto pøíkazu pøíli nemìli a obyvatelé i návtìvníci
mìsta byli i nadále obtìování morovým smradem.
Výtku jiného druhu udìlil táborskému magistrátu pøední pøedstavitel kraje, V dopise z 18. prosince
1823 píe, e ji èastìji pozoroval,
jak málo si dává magistrát záleet na
provádìní policejních pøedpisù, co
prý pan krajský nese velice nelibì.
Nìkteré ulice jsou prý v èase trhù
zastaveny prázdnými, ale zapøaenými vozy do té míry, e pìí obèan
jen stìí mùe projít. Pøitom policejní stráníci vykonávají svou slubu tak vlanì, e pan krajský nevidìl
ani jednoho, který by z koøalen vyhnal èeledíny i sedláky, kteøí tu vesele popíjejí, své vozy nechávají bez
dohledu a o nì se nestarají.
Obyvatelé mìsta si také stìovali

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Zdenìk Sobíek, Èervené Záhoøí
Josef Samec, Èervené Záhoøí
Zdenìk Dvoøák, Brouèkova Lhota
65 let Vìra Podvalská, Chotoviny
Miroslav Bukvaj, Chotoviny
Bohunka Otradovcová, Chotoviny
Stanislava Krejèová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

na dlouhotrvající zloøád. Bylo toti
bìným zvykem, e policejní stráníci slouící v branách mìsta si
z kadého vozu døeva dováeného
do mìsta brali vimné v podobì
jednoho polena. Váným problémem také byli øezniètí psi, ale i prasata, kozy a jiná domácí zvíøata pobíhající v noci po mìstì, která nejen
obtìovala pozdní chodce, ale také
ruila noèní klid.
V Táboøe bylo pìt mìstských
bran. Na noc se brány zamykaly a ve
vech byly svìtnièky, jen ve velké
Praské bránì byly sýpky. U brány,
která bývala blízko dneního divadla, byla vyzdìná stoka, o které la
fáma, e kdyby se do ní dostala voda
z Jordánu, zatopila by velkou èást
mìsta. Na námìstí u sochy Panny
Marie se prodávalo mléko a podmáslí
a u sochy sv. Floriána byl k dostání
chléb. Pøed hejtmanstvím se prodávalo máslo, sýry, ale i holubi. Námìstí sice bylo dládìné, ale dosti
zarostlé travou a okolo kostela se
pásli konì i dobytek. Na námìstí se
konaly velké trhy, na které prodavaèi
chodili z okolních vesnic vzdálených
a ètyøi hodiny pìí chùze. Kupujících ale bylo málo.
Pøed kostelem bylo vyhrazené
místo, kde stávaly enské které se
dopustily. Pøes krk mìly zavìené
housle a lidi, kteøí pøicházeli do kostela, vítaly zpìvem o svém prohøeku. Kdy se lo do kostela s novoro-

zencem, byl jeho køest vykonán
v kobce pøed kostelem a ke køtitelnici v kostele se lo a po modlitbì.
Radnice mìla vì, ve které visely dva
zvony. Jedním zvonem svolávali
mìany k poradám, druhým zvonili
umíráèkem odsouzenci jdoucímu na
popravu. Malá pavláèka na radnici
slouila k veøejnému pøedèítání rozsudku nad odsouzeným provinilcem. Zde byli pranýøováni i nepoctiví pekaøi èi øezníci, kteøí idili na
váze. Zboí jim pøi takovém zjitìní
bylo zabaveno a rozdáno chudým.
Kdy v mìstì hoøelo, strhl se poplach, vichni idé se museli dostavit ke kanì s putýnkou a na povel
nosit vodu k ohni. Stejnou povinnost mìli pøi rùzných slavnostech,
pøi kterých se støílelo. Kdy hoøelo
nìco dùleitého, jako panský dvùr
nebo jeho stodoly, ètyøi narychlo
sehnaní mìané nesli nebesa, pod
kterými el knìz, aby oheò zaehnal.
V Táboøe v té dobì kvetlo soukenické øemeslo a jeden èas tu bylo
naèítáno 60 soukeníkù. V tìch letech se soukeníkùm dobøe daøilo
a proto kadý chlapec chtìl být soukeníkem. První firemní tabule s èeským textem se ve mìstì objevila a
v roce 1848. Byla døevìná, zelenì
natøená, v prostøedku byly dva køíem poloené klíèe a nápis: Jakub
Zenkl, mistr zámeènický. Visela v Klokotské a pak ve Svatoovì ulici.
Jaroslav Wimmer

Nový obèánek
Jan Zeman
Èervené Záhoøí
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Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2014
Bez velkého otálení se v týdnu po
Novém roce konaly okresní mistrovství jednotlivcù pro rok 2014, jako
kadoroènì z velkými nadìjemi a za
hojné úèasti zástupcù naeho oddílu.
Jako první zahájili ve ètvrtek 2. 1.
soutì nejmladí áci/ákynì rozdìlení do kategorií 10-12 a 13-14 let
na táborské Lokomotivì. Kategorii
mladích v disciplínì 60 hodù sdruených ovládl Filip Mikulátík ze
Sezimova Ústí výkonem 274, David
Bartoò skonèil ètvrtý za 243 kuelek. Ve starích ácích/ákyních vyhrála Zuzana Mihálová - Loko Tábor
výkonem 288, na druhém místì
skonèila Lenka Køemenová 263, tøetí Pavel Makovec 224 a ètvrtá Martina Køemenová 205 kuelek. Opravdu pìkné výsledky, dìkujeme a gratulujeme.
V pátek 3. 1. pokraèovala tamté
dorostenecká a juniorská kategorie.
V dorostenkách vítìzí Kamila Blaková - Sezimovo Ústí, výkon 544,
ètvrté místo Klára mejkalová 519,
7. Lucie Kratochvílová, 8. Lucie Liková. Následují juniorky (18 - 23).
Dìvèata pøedvedla svou nadvládu,
krásnými výkony obsazují pøední
místa a postupují na krajské mis-

trovství konající se v Èeských Velenicích. Titul Mistra okresu za výkon
562 kuelek získává Iva Svatoová,
druhé místo Hanka Køemenová 539
a ètvrtá je Gábina Kuèerová 458.
Velká gratulace! V sobotu následovaly boje dospìlých. Kategorii en
a seniorek hostil Sokol Chýnov. Domácím pøekvapivì sebrala titul výkonem 449 bodù Andrea
Blaková ze Sezimova Ústí,
tøetí místo vybojovala Lenka Køemenová za 437, ètvrtá Alena Makovcová 419,
esté místo Slávka Nohejlová 412.
Vechny nae zástupkynì postupují
na krajské mistrovství do Tábora.
Mezi seniorkami vítìzí domácí Alena Kovandová 470, nae Anièka
Kubeová 404, 5. místo a postup na
krajské mistrovství do Strakonic.
Seniory pøivítala novì zrekonstruovaná kuelna Hilton v Sezimovì
Ústí. Vítìzství a titul pøeborníka okresu vybojoval Vladimír Kuèera 460
kuelek - Loko Tábor. Nai zástupci
zásadnì nepøekvapili, tak jen páté
místo Honzy Chobotského, 431 kuelek a postup do Blatné. M. Vacko
14. 396, M. Zeman 20. 373, Láïa
mejkal uzavøel startovní pole.

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 z naich daøilo nejvíce Petrovi Køemenovi 551, obsazuje prùbìnì 7. Místo, a Luboovi Bervidovi 540, 12.,
postupové místo. Do druhého kola
bohuel po patných výkonech nepostupují Libor
Hrstka 527, Zbynìk Hein
507 a Milo Filip 468 kuelek. Druhý nához vychází
Luboovi Bervidovi 560
a tímto zlepením se dostává na postupové 7. místo pro krajské mistrovství ve Slavonicích. Petr Køemen
hraje také dobøe, jen kousek chybìl,
547 kuelek , 8. místo a náhradník
pro krajské klání. Boj o pøední pozi-
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ce se dohrával netradiènì mezi Petrù a Èernukou. Nakonec titul obhajuje Pavel Petrù - Chýnov (615
+591), druhý Braòo Èernuka - Sezimovo Ústí (598+587) a tøetí Jarda
Mihál - Loko Tábor (601+566).
Celková rekapitulace: Iva Svatoová
- juniorská mistrynì okresu Tábor,
dvì druhá místa (Hanka Køemenová
- juniorky, Lenka Køemenová ml.ákynì), dvì tøetí ( Lenka Køemenová - eny, Pavel Makovec - áci).
Bývávalo i lépe, snad ji pøítì se
podaøí uhrát více.
Na krajská mistrovství postupuje
celkem 9 zástupcù oddílu.
Vem úèastníkùm dìkujeme za
pøedvedené výkony a reprezentaci
oddílu, tìm úspìným a postupujícím gratulujeme a pøejeme do dalích bojù na Mistrovství Jihoèeského kraje hodnì úspìchù.

Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2014  dorost, actvo
Tak jako loni se v pøedstihu odehrálo Mistrovství Jihoèeského kraje
mládee. Starí a mladí áci/ákynì se seli a utkali v Nové Bystøici.
V kategorii mladích ákù obsadil
David Bartoò výkonem 222 kuelek
7. místo, ve starích ácích Pavel
Makovec za 210 také 7. místo. Ve

starích ákyních ètvrté místo Martina Køemenová 218, Lenka Køemenová výkonem 213 byla pátá.
Dorostenky hrály svou soutì
v Èeských Velenicích. Vítìzí Simona Èernuková ze Sezimova Ústí výkonem 549, druhé místo obsadila
Klára mejkalová 536 kuelek. Pìkné!

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2013 / 2014
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  Jiskra N. Bystøice A 2536 - 2530  4 : 4
Køemen 460,
Hrstka 451, Hein 410, Vacko 390, Bervida 413, Bartoò 412.
Tento první domácí zápas v novém roce se nám vùbec nepovedl. Petr
sice vyhrává o 47 kuelek, ale následnì Libor prohrává o 11, Zbynìk
o 18 a Míra o 6. Lubo svým vítìzstvím vykøesává nadìji na body, ale
Honzovi B. se nedaøí a jen tak tak udruje skóre esti kuelek na naí
stranì. Tak alespoò bod za remízu je doma.
Jiskra N. Bystøice B  Chotoviny 2421 - 2677  1 : 7
Hrstka 507,
Køemen 463, Nový 408, Hein 435, Bartoò 429, Foøter 435.
Do Bystøice jsme si museli vypùjèit Michala Nového. Pøání bylo jediné,
a to získat body. Od zaèátku nenecháváme nic náhodì. Po první dvojici je
stav 1:1, ale následné hry jsou v naí reii a závìr je korunován rekordem, tzv. pìtikilem / pøesnì 507!/, nahraným Liborem. Body vezeme domù.
Chotoviny  PSJ Jihlava
2596 - 2492  6 : 2
Køemen 443,
Foøter 411, Hein 439, Bartoò 439, Hrstka 437, Bervida 427.
Opìt známé pøání - potvrdit v domácím zápase body získané zvenku.
Zaèátek se nám nedaøí a následné hry jsou jako na houpaèce. Po tøech
dvojicích je stav 1:2. Natìstí v závìreèné trojici Honza, Libor a Lubo
vyhrávají a body jsou potvrzeny.
N. Mìsto na Moravì - Chotoviny 2705 - 2702  5 : 3
Hein 472,
Bartoò 458, Vacko 450, Hrstka 471, Foøter 406, Bervida 445 .
V hodnì vzdáleném Novém Mìstì na Moravì se nevyhrává, ale to jsme
si pøáli zmìnit. Honza B. sice prohrává, ale následnì Zbynìk, Míra
a Libor krásnými výkony poráí soupeøe a vedeme 3:1 o 42 kuelek.
Bohuel Honzovi F. se nedaøí udret soupeøe a prohrává o 28 kuelek.
Poslední hrající Lubo má za úkol neprohrát o víc jak 14 kuelek. Bude to
mít tìké, protoe bude hrát s nejlépe hrajícím soupeøem z Nového
Mìsta. Nakonec se Luboovi daøí dret hranici naich plusových kuelek
a do samého závìru, kdy bohuel nedohodil jednu kuelku, chybí hod
do plných a prohráváme o 3 kuelky.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 7. 2. 17:30 Chotoviny A  Centropen Daèice
pátek 21. 2. 17:30 Chotoviny A  Slovan Jindøichùv Hradec

Drustvo B  Krajský pøebor

Chotoviny B  Sobìnov A
2499 - 2444  5,5 : 2,5 Køemenová H. 436,
Chobotský 415, Zeman 396, Køemenová L. 430, Makovcová 411, Svatoová 411.
Jarní boje o lepí umístìní v tabulce zaèínáme se Sobìnovem. Soupeø
z popøedí tabulky má pravdìpodobnì jetì vánoèní prázdniny a teprve
se rozehrává. Dobøe hrají holky Køemenovi, ostatní se lehce pøidávají.
Zaslouenì vítìzíme.
Loko Tábor B  Chotoviny B
2803 - 2606  7 : 1Køemenová L. 469,
Køemenová H.465, Zeman 442, Kuèerová+Svatoová 359, Makovcová 446, Svaèina 425.
Tábor je vdy zárukou dobrých výsledkù, jak u domácích tak i hostí. Nám
se to tentokrát povedlo pouze ze dvou tøetin. Domácí nám proto naloili

bezmála o 200 kuelek. Èestný bod získala krásnou hrou Lenka. Hanka
hraje tradiènì dobøe, bohuel prohrává o dvì a v samém závìru. Ostatní se snaí, ale na táborská numera to nestaèí.
Chotoviny B  Sobìslav A
2471 - 2445  7 : 1 Køemenová L. 445,
Chobotský 409, Køemenová H. 413, Makovcová 411, Filip 432, Svaèina+Kuèerová 361.
Sobìslav je opìt drustvo, které usiluje o pøední místa a nechystá se
nám nechat nìco zadarmo. Od zaèátku se jí ale nedaøí, my vdy soupeøe
v závìru pøehráváme a nae skóre tak utìenì narùstá a na 5:0. Znovu
pìkný výkon pøedvedla Lenka ve tøetí høe s dobøe hrajícím Chalaem
(439). V konci jsme lehce polevili, ale to u bylo o vítìzi rozhodnuto.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 14. 2. 17:30 Chotoviny B  Nová Ves u ÈB
pátek 7. 3. 17:30 Chotoviny B  Tatran Lomnice nad Lunicí

Drustvo D  Okresní pøebor

Lokomotiva Tábor C  Chotoviny 2497 - 2487  5 : 3
Nohejlová 465,
Kubeová 391, Nový 419, Otradovec 390, mejkalová 398, Filip 424.
V úvodu Anièka prohrává o pouhou 1 kuelku, druhá hrající Slávka nádherným výkonem drtí soupeøe o 62 kuelek, dalí cenný bod pøidává
Michal, kdy vítìzí o 5. Dalí dva nai hráèi, Petr a Klárka, své duely
prohrávají v souètu o 101 kuelek. Úkol pro Miloe je vyhrát o více jak
35 kuelek. Ale pøestoe svùj souboj vyhrává, stahuje pouze 25 kuelek,
a tak o zbylých 10 prohráváme.
Chotoviny  Spartak Sobìslav B 2304 - 2234  6 : 2
Kubeová 413,
Nohejlová 413, mejkal 377, Køemenová A. 332, mejkalová 376, Filip 393.
Sobìslav je jen o pøíèku výe v prùbìné tabulce a krutá prohra z podzimní èásti by si zaslouila odplatu! Tak na nì - a po prvních tøech hráèích
vedeme 3:0 cca o 100 kuelek. Dalí dva duely sice prohráváme, ale v závìru
hrající Milo nedává soupeøùm ádnou anci. Body jsou doma a to nás tìí.
Chotoviny  TJ Silon SÚ C
2282 - 2304  2 : 6
Filip 432
Kubeová 370, Nohejlová 377, mejkal 382, Køemenová A. 328, mejkalová 392.
Na soupeøe si vìøíme, vítìzná sestava z minulého kola zùstává. Bohuel
ale v úvodu Anièka prohrává o 19 a Slávka ve druhé dvojici o pouhé
4 kuelky vítìzí. Dalí tøi duely prohráváme a ance alespoò na remízu
se vzdaluje. Skvìle hrající Milo stahuje 49 kuelek, ale to nestaèí.
Sokol Chýnov B  Chotoviny
2386 - 2405  3 : 5
Filip 448,
Kubeová 408, Nohejlová 393, Køemenová A. 393, mejkalová 375, mejkal 388.
Po prvních dvou hráèích vedeme o 104 kuelek a to je slibné. Slávka
prohrává o 13 a do boje jde Alèa. Krásným výkonem pøehrává soupeøe
o19 kuelek a získává tak pro nás rozhodující bod. V závìru hrajícím
mejkalovcùm se nedaøí své duely vyhrát, ale jejich výkony staèí na
udrení celkového vítìzství.
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 5. 2. 16:00 Chotoviny  Lokomotiva Tábor D
støeda 26. 2. 16:00 Chotoviny  Spartak Sobìslav B
M. Vacko
støeda 5. 3. 16:00 Chotoviny  Lokomotiva Tábor C
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Florbalisté zahájili nadstavbu
V lednu florbalisté zahájili nadstavbovou èást soutìe s 50% úspìností. Po
dvou turnajích jsou v polovinì tabulky.
V prvním zápase proti Vajgar Bojz JH
jsme, stejnì jako v pøedchozích vzájemných
zápasech, hráli vyrovnanì. Ale tentokrát byl
soupeø o trochu lepí ne my. Celou dobu
jsme se snaili dotáhnout nepøíznivý výsledek. Bohuel v èase nejvìtího náporu
nás srazilo oslabení a soupeø dokráèel
k vítìzství 5:2. Druhý zápas proti Naughty
Boys Pacov byl z naí strany lepí. Bìhavìjí soupeø dìlal chyby v obranì, my jsme
je nemilosrdnì trestali. Vdy jsme o jeden
a dva góly vedli a takticky dobrou hrou
dosáhli vítìzství 5:3.

Na druhém turnaji jsme byli
díky nemocem, pracovním povinnostem a pobytu na horách
oslabeni. První zápas proti Double penetration Tábor byl na florbal nezvykle tvrdý.
S tímto soupeøem jsme se ji v pøípravì utkali a znali jsme jeho styl hry. V naem týmu
dobøe hráli hokejisté, ti jsou na hru do tìla
zvyklí. Hra byla celkovì dobøe organizovaná, byli jsme jasnì lepí a zvítìzili 3:1.
V druhém zápase proti Mrníkùm Opaøany
(tým, který v posledních esti roènících neskonèil hùøe ne na 3. místì) se kvalita soupeøe projevila od zaèátku utkání. Byli rychlejí, florbalovìjí a kompaktnìjí. Jasnì na
høiti dominovali. Protoe jsme nebyli
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schopni dát gól ani ze dvou vyloených ancí, zápas skonèil 0:4.
Pøítí zápasy:
9. 2.  9:00
 11:00
22. 2.  13:00
 14:00

Draci  Rychlá rota
Draci  Pacov
Draci  Vajgar JH
Draci  Opaøany
P. Havlík

Tabulka

skóre body

1. Mrníci Opaøany
2. Vajgar Bojz J.H.
3. Rychlá rota Tábor
4. Draci Chotoviny
5. Naughty Boys Pacov
6. Double penetration Tábor

20 :
24 :
26 :
10 :
16 :
8:

6 12
17
9
16
8
13
6
26
1
26
0

MLADÍ ÁCI ZÁØILI V SOBÌSLAVI

Chotovinský tým mladích
ákù skvìle zvládl turnaj v Sobìslavi. Klukùm se zadaøilo a
v turnaji obsadili skvìlé druhé
místo.
V prvním zápase proti Lomnici jsme brzy dali 2 góly a to
rozhodlo! Nakonec jsme zvítìzili 3:0. Po pochvale za dobrý
výkon jsme do druhého zápasu
s Bechyní nastoupili s vìdomím, e jsme neporazitelní! Ale
po slabé høe bez poøádného nasazení pøiel trest  prohra 0:2.
Natìstí to kluky nepoznamenalo. Naopak po vyøíkání si urèitých vìcí v kabinì jsme li do
dalích zápasù s potøebným
nasazením, zlepeným pohy-

bem a kvalitou hry. Díky tomu
jsme pøehráli Sokol SÚ 4:0. Jako
jediní na turnaji jsme pak neprohráli ani neinkasovali s týmem
FC MAS Táborsko. Nakonec
jsme v posledním zápase, v pøímém souboji o 2. místo, porazili po pøesvìdèivém výkonu tým
Èernovic 2:0. hodnotí turnaj
trenér Milo Filip.

Starí áci
Chotovin

Zaèali zimní pøípravu vítìznì. Ligové FC MAS Táborsko U14 porazili na umìlé
trávì 3:2 (1:1). Trefili se
imko, Èech D. a Lachout.

TABULKA TURNAJE
1. Táborsko
SESTAVA A GÓLY:
2. Chotoviny
David Bartoò, Jakub Samek (2), Tomá Cetlovský, 3. Èernovice
Michael Filip, Jakub Horòák, Vojtìch Køemen, 4. Bechynì
Nikolas Smaík (1), Marek erpán (2), Martin 5. Lomnice
Makovec, Matìj Kubík (2) a Jakub Køíek (2)
6. Sokol SÚ

MINIPØÍPRAVKA MÁ DALÍ BRONZ!
Na konci ledna se nejmení
fotbalisté Chotovin zúèastnili
dalího turnaje FC MAS Táborsko pro minipøípravky. I pøes
absenci 4 hráèù se jim podaøilo
zopakovat výsledek z prvního
turnaje na konci listopadu. Chotováci znovu vybojovali bronz!
Zaèali jsme dobøe. Porazili
jsme Sobìslav 3:1 a Planou 2:0.
Pak pøiel vyrovnaný zápas
s poøádajícím Táborskem. Skon-

èil spravedlivou remízou 2:2,
kdy v závìru spálila obì mustva gólové ance. Blíil se závìr turnaje a vìdìli jsme, e kdy
neprohrajeme s týmem Mezna,
tak budeme na bednì. Jene
na minulém turnaji jsme s nimi
prohráli 1:5. Klukùm se ale zápas povedl, soupeøe nenechali
skórovat a sami dali 4 branky.
Bronz byl tedy jistý a v posledním zápase turnaje nám staèil
bod na vítìzství v celém turnaji.
Kluci u ale v malém poètu ztráceli síly. Nakonec tak turnajový
vavøín získal právì ná poslední soupeø  Votice, které byly u
nad nae síly. Prohráli jsme 1:5.
O støíbro jsme pak pøili jen díky
horímu skóre. Nejdùleitìjí je
ale to, e na klukách je patrné
zlepení individuální i týmové,
a to nás trenéry tìí nejvíc!
hodnotí kouè Milo Filip.

TABULKA
1. Votice
2. Táborsko
3. Chotoviny
4. Mezno
5. Sobìslav
6. Planá nad Lunicí
SESTAVA A GÓLY:
Tobiá Filip (7), Tomá Passler (5),
Dominik Hlinák (1), Ondøej Samek,
Zdenìk Kolací, Matìj Poula a David
Souèek.
D. Pìkný a D. Mendel ml.

