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❖ Jihoèeský kraj dokonèil opravu

❖ Pøi opravì márnice chotovinské-

ho høbitova byl nalezen dopis - vzkaz
pana Frantika Kaliny z roku 1936.
Tuto vìièku pokrývali L.P. 1936
Václav Krejèí pokrývaè Chotoviny
a jeho pøidavaè Kalina Frantiek
(truhláø bez zamìstnání) Záhoøí Èervené. Stavba tohoto høbitova byla
ztìována nìkolika jednotlivci a víceménì jak náboenskými tak i politickými tøenicemi. Rok 1936 je ve
znamení mezinárodních nepokojù,
zbrojení a velké nezamìstnanosti.
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komunikace Beranova Lhota - Jedlany. Pøislíbené prohloubení talut
bude dodateènì provedeno....
❖ Vítìzem výbìrového øízení pro akci
Oprava místních komunikací v obci
Chotoviny je firma STRABAG a.s.
s nabídkovou cenou 2 964 461 Kè.
Opravovat se budou tyto ulice:
Èervené Záhoøí
- Dolní - Na Radlinì - Prostøední
Chotoviny
- Javorová - zbývající úsek,
opravy v ul. Drustevní
Jeníèkova Lhota
- k azylovému domu
Moraveè
- od Brantýlù smìrem k Plachým
Øevnov - pod návesním rybníkem,
ke Kostkovùm
Brouèkova Lhota - oprava nejhorího úseku komunikace Brouèkova
Lhota - Polánka. Opravy budou zahájeny v kvìtnu a budou dokonèeny
do 15. èervna. Upøesòující informace poskytneme prostøednictvím
obecního rozhlasu a systému SMS
zpráv (SMS Infokanál ).
❖ Obec Chotoviny byla úspìná se
ádostí o dotaci na ètyøi peèovatelské byty. Ministerstvo pro místní
rozvoj ÈR poskytne po doloení dalích papírùnaí obci dotaci ve výi
2 400 000,- Kè (600 000 Kè na 1 byt).
Výbìrové øízenín na tuto stavbu vy-
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kvìten 2014

ZDARMA

hrála firma Radek Bouka s nabídkovou cenou 3 284 771 Kè bez DPH.
Datum pøedpokládaného zahájení
prací je èervenec 2014, dokonèení
pak èervenec 2015. Podmínky pro
nájem tìchto bytù budou pøipraveny nejpozdìji do konce tohoto roku.
❖ Obec Chotoviny dále obdrela
grant Jihoèeského kraje na Opravu
poární nádre v osadì Moraveè
ve výi 118 000,- Kè.
❖ Z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje byla obci schválena dotace na úroky z úvìru ve výi
65 000,- Kè (úvìr na stavbu sportovní haly) a dotace na opravu márnice ve výi 150 000,- Kè.

Ulice Dolní pøed opravou
❖ Dobrovolný svazek obcí - Mikro-

region Venkov získal dotaci z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje ve výi 700 000, Kè na
projekt Podpora rozvoje obèanské
vybavenosti Mikroregionu Venkov.
Èást penìz bude vyuita i na drobné
opravy budovy kulturního domu
v Chotovinách.
❖ Na budovu bývalé øevnovské koly se díky novým majitelùm tohoto
objektu vrací pamìtní deska øídícího uèitele, èlena krajského výboru
odboje v Borotínì, Ludvíka Bednáøe. Dìkujeme. Mgr. Zdenìk Turek

Dalí kuelkáøský
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Komunikace Beranova Lhota  Jedlany pøed...

... a po opravách
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S likvidací historických elektrozaøízení
jsme v polovinì
Spoleènost Asekol realizovala rozsáhlý
prùzkum mezi 1 534 respondenty zahrnujícími vechny demografické skupiny
obyvatelstva Èeské republiky, jeho cílem
bylo zmonitorovat nakládání s elektrospotøebièi, které byly uvedeny na trh do roku
2005.
Výzkum se zamìøil na modely plánované
likvidace elektrozaøízení, pøièem dùraz byl
kladen pøedevím na televizory a poèítaèové monitory s CRT obrazovkou, které
tvoøí témìø 75 % zpìtného odbìru realizovaného spoleèností Asekol.
Výsledky prùzkumu ukazují, e se v ÈR
nachází pøes 9 milionù nepouívaných
spotøebièù ze skupin elektra, které Asekol
zpìtnì odebírá. Historických elektrozaøízení, tedy zaøízení uvedených na trh pøed
rokem 2005, je pak dle naeho odborného odhadu 18,5 milionu kusù. V pøípadì
CRT televizorù a poèítaèových monitorù

se jich zatím zrecyklovalo dokonce jen
55%. Historické spotøebièe pøitom tvoøí
a 90 % celého zpìtného odbìru kolektivního systému Asekol.
Èei tedy dle prùzkumu stále vlastní 3 miliony kusù CRT televizorù, z nich je navíc
asi 600 tisíc nepouívaných. Právì televizory lidé èasto pøesouvají po celém pøíbuzenstvu, pøièem nakonec èasto skonèí na pùdách nebo ve sklepích. Tyto spotøebièe Asekol oèekává ve zpìtném odbìru v následujících letech.
Prùzkum vak zahrnoval i dalí aspekty
pouívání vybraných spotøebièù v domácnostech. Nejrozíøenìjími výrobky jsou
mobilní telefony, rozhlasové pøijímaèe, následují elektrické hraèky pro dìti a ploché
televize. Nejèastìji aktivnì pouívaným
zaøízením je jednoznaènì mobilní telefon
(kadá èeská domácnost vlastní více ne
2 kusy), dalí v poøadí jsou televizory (prùmìrnì 1,5 kusu na domácnost) a rozhlasové pøijímaèe (1 kus na domácnost).
Nejobtínìji se lidé louèí právì s mobilními telefony a elektronickými hraèkami.
Èasto je skladují doma, i kdy je ji nepouívají nebo nejsou funkèní. Koresponduje to s nelichotivým faktem, e právì
drobných elektrospotøebièù se do zpìtného odbìru dostane stále jen pøiblinì
25 %.
H. Heømánková
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Letní
výuka
angliètiny
Kdy: kvìten  záøí 2014
Jak: komunikativní metodou
efektivnì  jednodue  zábavnì
 individuálnì i skupiny 
Kde: Chotoviny, Tábor a okolí
Cena: 250, Kè za hod.
Kdo: PaedDr. Ilona Zemanová
SMS na tel.: 603 307 323, zavolám
e-mail: zemanova.ilca@gmail.com
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Váení obèané,
dovolte mi, abych Vás krátce informovala o pøipravovaných volbách do Evropského Parlamentu.
Prezident republiky vyhlásil termín
pro konání voleb
na 23. a 24. kvìtna 2014.
Volební místnosti budou otevøeny v pátek 23. kvìtna od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 24. kvìtna od 8.00
do 14.00 hodin.
V naí obci budou volební
místnosti pøipraveny v pøízemí nové budovy Základní
koly. Zde budou moci volit obèané vech vesnic
naí obce, kromì Jeníèkovy a Brouèkovy Lhoty. Pro
ty bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou
se do volební místnosti ze závaných dùvodù dostavit, na poádání navtíví vo-

OHL S
Dlouhodobá omezení:

lební komisaøi s pøenosnou volební schránkou. Volební lístky Vám budou doruèeny
do potovních schránek do 20. kvìtna, ale
kdy je s sebou k volbám nepøinesete, budou vám ve volební místnosti vydány nové.
Právo volit na území Èeské republiky do
Evropského parlamentu má kadý obèan
Èeské republiky, který alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let, a obèan jiného
èlenského státu, který alespoò
druhý den voleb dosáhl vìku
18 let a je po dobu nejménì
45 dnù veden v evidenci
obyvatel podle zvlátního
právního pøedpisu.
Voliè po pøíchodu do
volební místnosti prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným cestovním, diplomatickým nebo sluebním
pasem Èeské republiky, anebo cestovním
prùkazem nebo platným obèanským prùkazem.
Marie Knotková
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Obec Chotoviny zve srdeènì
eny seniorky i jejich partnery
na oslavu

Dne en a matek,

která se koná

13. 5. 2014

od 14 hod. v sále
kulturního domu
v Chotovinách.
Vstup je volný
a pøipraven je pìkný program.
O hudbu k tanci a poslechu se
postará opìt Duo Václava Plochy.

SHÁNÍM
PØÍRODNÍ KÁMEN,

prosím, nabídnìte.
Mùe být i z bourané stodoly.
Tel.: 776 229 007

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC KVÌTEN 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 V období od 25. 2., 8.00 hod. do 15. 5. 2014,
15.00 hod. bude uzavøena obecní komunikace
Moraveè  Chotoviny z dùvodu výstavby mostu.
â V období od 19. 5. 2014, 6:00 hod. do
30. 5. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Èekanice v úseku køíení silnice III/00347 s tratí ÈD
Sudomìøice  Tábor na ádost SDC OØ Plzeò.
â Raba tunelu  Sudomìøice u Tábora probíhá
24 hodin dennì (trhací práce  odstøel 2x dennì).
â Èásteèné omezení provozu na komunikacích
1. a 2. tøídy (sníení rychlosti, kluzká vozovka,
èitìní komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.

Informace o výlukách
â Ve dnech 3.  11. 5. 2014 probìhnou noèní
výluky v èase 21.15  4.50 hod. a ve dnech
13.  27. 5. 2014probìhnou v èase 0.15  2.45 hod.
â Ve dnech 23., 24., 25. 5. 2014 v úseku Tábor
 Bálkova Lhota probìhnou výluky v èase
7.30  15.30 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 5/2014 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 raba tunelu od jiního portálu, rozpojování
horniny pomocí trhacích prací
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3):
betoná opìr
 mostní estakáda: montá ocelové konstrukce,
betoná betonové vany
 silnièní most: budování základu mostu, výstavba mostní desky
 práce na eleznièním spodku  budování nového eleznièního tìlesa
â st. Chotoviny

 podchod Chotoviny: stavební práce pod kolejí
è. 1 a 3
 rekonstrukce eleznièního mostu
 rekonstrukce koleje è. 1 a 3
 výstavba provozní budovy a objektu TT Chotoviny
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 budování nového eleznièního tìlesa koleje è. 1
 montá eleznièního svrku
â Èekanice
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
 montá eleznièního svrku
 montá pøejezdu vèetnì rekonstrukce komunikace
â Úsek Tábor  Èekanice
 práce na eleznièním spodku koleje è. 1
 montá eleznièního svrku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 6/2014.
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

Foto D. Pìkný

Nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3)

Stavební práce pod kolejí è. 1 a 3
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NOVÉ KNIHY
Tom Bradby  PÁN DETÙ.
anghaj roku 1926. Mìsto britských a francouzských úøedníkù, amerických paerákù zbraní, ruských princezen a èínských gangsterù, kde vám hotelový èíník donese heroin a
do pokoje a kde si lze koupit
naprosto ve.
Eric Lambert  K SLÁVÌ ODSOUZENI. Dìj románu svìtoznámého autora Erica Lamberta se
odehrává v severní Africe bìhem
druhé svìtové války. Je to hluboce lidsky pravdivý a zároveò
neobvyklý pøíbìh australského
bojového 55. praporu z dobytkáøského kraje Numerelly.
Robert B. Parker  OMNIBUS.
V hlavní roli detektiv Spenser.
Tyto svinì napsané detektivky
skýtají fanoukùm soukromého
detektiva Spensera pøesnì ten
druh èetby, který od svého oblíbeného autora oèekávají.
Alan Bullock  HITLER A STALIN.
Paralelní ivotopisy.
Ale Prager  TIKA V RYBNÍCE,
ANEB, JAK UKRÁST ÈESKOU MILIARDU. Po relativnì poklidném
oukávání mladého Lukáe z prvotiny táborského autora Alee Pragera se touto knihou ètenáø ponoøí do daleko hlubích
vod. Hrdina tohoto pøíbìhu,
mladý ekonom Karel, si jednodue vzal pøíklad z Jánoíka
a rozhodl se bohatým brát
a chudým rozdávat. Proè jste
zaèal krást, Karle? Z èistì sobeckých dùvodù. A kdy krabic od
bot bylo tolik, e jsem je nemìl
kam dávat, zaèal jsem myslet
i na druhé. Proè jste vstoupil do
politiky? Co jste od toho oèekával? Lidé v mé blízkosti mì
pøemluvili. Jsem èlovìk, který
rád buduje. Máma si myslela, e
bych svým pøístupem mnohým
pomohl a také uspokojil své potøeby ovládat druhé. Øíká se
o vás, e jste nejpoctivìjí politik od pádu komunismu. Cítíte
to také tak? To je blbost! Poctivý politik rozhodnì nejsem, ale
pøi své práci myslím na lidi
a jsou za mnou vidìt výsledky.
Na èlovìka, který o sobì øíká, e
je poctivý, si dávám dvakrát pozor. A pokud to o sobì øíká politik, tak je to buï ta nejvìtí svinì, nebo je k nièemu.
Petr abach  ZVLÁTNÍ PROBLÉM FRANTIKA S. Dílo jednoho z nejznámìjích souèasných
èeských prozaikù, které pøedsta-

vuje pøíbìh zcela obyèejného mladého mue ocitajícího
se za zvlátních okolností v tak
trochu zvlátním svìtì, je kombinací hoøkého humoru výteèného vypravìèe, autora úspìných povídkových sbírek, s jeho
svérázným filozofickým pohledem na svìt.
Vítìzslava Klimtová  SEXUÁLNÍ PØÍTALIVOST DOMÁCÍCH KUTILÙ. Oblíbená výtvarnice a spisovatelka Vítìzslava Klimtová
napsala a nakreslila kníku Sexuální pøitalivost domácích
kutilù, která vznikla pøetavením
vlastních velmi trudných zkueností z manelského ivota do
humorné podoby. Humorné natolik, e v jistém pitálu pøedèítají pasáe z této knihy pacientùm, aby zaplaili jejich strach
pøed operací.
Michael H. Hart  100 NEJVLIVNÌJÍCH OSOBNOSTÍ DÌJIN.
Uvaovat o osobnostech lidských dìjin z toho hlediska, jak
ovlivnili historii a ivot druhých,
to není zcela obvyklá mylenka.
Ale seøadit 100 tìch nejvlivnìjích do ebøíèku, podobnì jako
se øadí tenisté nebo pìvecké
hvìzdy, to u je mylenka zcela
neobvyklá. Americký univerzitní profesor Michael Hart ji nejen pojal, ale i zrealizoval.
Ludmila Kociánová  NÁPADY
PRO JARO A LÉTO. Jaro a léto,
ivotem kypící pøíroda a také
krásné kadoroèní tradice pøímo
vybízejí k realizaci nápadù, které pøináí tato inspirativní publikace. Je urèena dìtem i rodièùm, kteøí mají ikovné ruce.
Cheryl Owen  KOUZLÍME S PAPÍREM. Nápadité bytové dekorace a dárky. Pøes 30 výtvarných
návrhù.
Halina Pawlowská  ZÁHADA
LUTÝCH ABEK. Kniha fejetonù, sloupkù, vtipných postøehù
a úvah známé spisovatelky a scénáristky.
Halina Pawlowská  PRAVDA
O MÉM MUI. Pøíbìh pro ty, kteøí chtìjí milovat hodnì a dlouho. Je to pøíbìh mého manelství. A zaèala jsem ho psát, kdy
jsem byla nejvíc smutná, abych
si vybavila, jak jsem byla veselá. Jak jsem milovala a jak jsem
byla milována. Doufám moc, e
se pøi ètení budete troku smát,
troku plakat, a moná..., e svého
mue pohladíte a øeknete mu: Boe!
Já jsem tak astná, e tì mám!
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Halina Pawlowská  JETÌ E NEJSEM PAPE.
Soubor aktuálních povídek a fejetonù od vestranné
autorky, scénáristky a moderátorky, které jsou urèeny i pro
vechny ty, kteøí nejsou in.
Ivanka Devátá  JAK JSEM SE
ZBLÁZNILA. Ani v blázinci není
o humorné situace nouze. Alespoò v knize Ivanky Deváté, která se nakonec v této instituci
ocitla. A vy se dozvíte, jaká dlouhá cesta ji pøivedla a co tam zaila. Tento mladík il tak, aby
nezùstal nepovimnut. Jestlie
procházel bytem, zdálo se, e
tudy prchá zpanikaøené stádo.
Jestlie pokládal nìjaký pøedmìt, èlovìk se marnì podíval na

hodiny, aby mohl svìdèit, v kolik hodin slyel výstøel... Pokud
telefonoval, hulákal, jako by
doufal, e dokøikne a do Výmaru. Odcházel-li z bytu, dveøe
práskly a dùm se zachvìl jako
dùm Usherù pøed zkázou. Jeho
sestup ze schodù, to vlna tsunami. Myslím, e kdyby tento
hoch kajícnì rozjímal, drnèela by
okna. ila jsem v neustálém
dìsu. Reakce mého organismu
vypovídaly o jeho dopadu. Pøi
oslovení jsem sebou trhla, div
jsem si nezlomila vaz. Pøi zazvonìní telefonu jsem vyskoèila
metr dvacet bez rozbìhu. Stres
si zaèal vybírat svou daò.
. Petrásková

KULTURA  KULTURA  KULTURA
Setkání pracovníkù odborù kultury, které se konalo minulý týden, mìlo zúèastnìným pøinést hlavnì øadu nových informací,
zkueností a nápadù. Svùj úèel splnilo. Potvrdili jsme si ale i to,
e nabídnout lidem zajímavou akci, která by je vylákala z domovù, a zavdìèit se, je èím dál tìí. Viz èlánek paní Nimrichtrové
níe.
Za OÚ . Petrásková

Kultury se sely v Sezimovì Ústí
Koncertùm zvoní hrana, ovem kromì Nadìjkova. V Bechyni
kvete penka divadelním festivalùm. Loutky mají v Sezimovì
Ústí tradici. Tábortí zvou na kulturu ven. V Chotovinách frèí
Chomutovtí prdi, v Plané dechovka, a hlavnì: kultura není
výdìleèná! Na tom se shodli vichni úèastníci kvìtnového setkání tìch, kteøí mají na starosti kulturu v naem regionu. Schùzku vykopl Mìxus a konala se v Malém sále Spektrum. Neselo se nás napoprvé mnoho, ale øeè nevázla ani po tøech hodinách. Semlelo se kde co - od tìkostí se získáváním grantù a
po doporuèení osvìdèených umìlcù. A také jak se nelze zavdìèit vem. A tak hitparáda absurdních stíností nìkterých divákù pomohla odlehèit atmosféru naeho debutního pracovního setkání. Pøedevím jsme ale mìli monost se navzájem poznat a pøedat si zkuenosti. A jako bonus? Dobrá nálada a pøíslib
dalího setkávání. Pøítí schùzka se bude konat v Bechyni.
Tak se vichni tìíme!
Kateøina Nimrichtrová

SPZ Chotoviny s M a Z Chotoviny poøádá

DÌTSKÝ DEN
v sobotu 31. 5. 2014

od

15.00 hodin na høiti

Vstupné: 10 Kè

Hraje: DJ Martin

V pøípadì nepøíznì poèasí je akce zruena.
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POVÌRY O MANELSTVÍ
Povìry jsou staré jako lidstvo
samo. Nìkteré dokonce máme
tak vité, e je  ani si to uvìdomujeme  povaujeme za pradávné zvyky a obyèeje, protoe
se nám zdají a pøíli vední
a samozøejmé. Pøitom v ivotì
èlovìka není snad jediná oblast,
obor èi nìjaké významné ivotní zastavení, kde se nesetkáme
s povìrami. Nejinak je tomu
i s manelstvím.
Ty tam jsou èasy, kdy novomanelùm bylo dobrým zvykem
pøát, aby spolu proili ivot jako
Filémón a Baukis. Dnes by se
takto postiený manelský pár
pravdìpodobnì zaèal pídit, zda
jim takovýmto pøirovnáním
chtìl gratulant polichotit nebo
je urazit. Pøitom to byla nejvyí
pocta, kterou jim gratulant mohl
poskytnout. Základem tohoto
zvyku byla pro celý kulturní svìt
po tisíciletí rozíøená povìra vycházející ze starovìké povìsti,
jak novomanelskému páru zajistit astný spoleèný ivot.
Vycházela z øeckého bájesloví
o dvou mladých lidech, kteøí se
ve vech kulturních zemích stali symbolem manelské lásky,
vìrnosti a rodinného tìstí. Tehdy snad nebyla jediná dvojice
snoubencù, kteøí by si ve své
zamilovanosti nekreslili spoleèný ivot jako Filémón a Baukis.
Ale tìstí, jak známo, jen málokdy pøicházívá samo, a proto mu
bylo tøeba trochu napomoci.
A právì k tomu mìla slouit tato
povìra, která se po staletí stala
zvykem.
Za stara bývalo zvykem strojit velice okázalé svatby. Na to

samozøejmì musel být dostatek
penìz, a proto to vìtinou byly
svatby selské. Bylo dobrým zvykem, e se lidé radovali po celý
týden, a tak musel být v roce
1771 vydán dekret, kterým se
pøísnì naøizovalo, e svatební
veselí a s ním spojený hodokvas nesmìly trvat déle ne tøi
dny.
V jiních Èechách se vdy
hojnì zpívalo a svatba k tomu
byla tou pravou pøíleitostí. Na
Táborsku dokonce bývalo zvykem, e vichni svatebèané pøi
pøináení kadého druhu jídla
nebo pití sborovì zpívali jiný
popìvek urèený výhradnì pro
daný pokrm nebo nápoj. Kdo by
snad správný popìvek neznal,
byl mezi svatebèany znemonìn.
Nerad bych se sázel, kolik
dneních novomanelek ví, co
vlastnì znamená slovo nevìsta. Podle staré povìsti to kdysi
dávno byla neobyèejnì stateèná dívka, která se z velké lásky
ke svému nastávajícímu rozhodla nejít ve lépìjích bohynì
Vesty (ne Vesta) a nezaslíbit se
bohùm, ale rozhodla se provdat
za prostého èlovìka.
Jedna z mnohých manelských povìr praví, e nevìsta si
sama nesmí uít svatební aty,
by by byla sebelepí krejèovou.
Kdyby tak uèinila, rozpíchala by
si své manelské tìstí. Dalí
povìra nedoporuèuje, aby nevìsta mìla ve svatební den
u sebe nìco pièatého. Rozpíchala by si tím manelovu lásku. Jiná povìra nedovoluje, aby
svatební aty byly modré barvy,

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslav Vácha, Èervené Záhoøí
Jiøí Koeluh, Chotoviny
Libue Janecká, Èervené Záhoøí
65 let Frantiek Klejna, Chotoviny
Zdeòka Miòhová, Chotoviny
Hana Samcová, Chotoviny
70 let Alena trohmajerová, Chotoviny
Ladislav Pìknic, Èervené Záhoøí
Miloslav Zvonaø, Chotoviny
80 let Marie emberová, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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JAK TO VLASTNÌ BYLO?

ZMRZLINOVÝ
KORNOUT

Víte, e první zmrzlinový
kornout spatøil svìtlo svìta jen
díky poèasí? V celém svìtì
oblíbená pochoutka  zmrzlina  se a do poèátku minulého století výhradnì podávala
jen na malých talíøcích nebo
ve sklenìných pohárech, ale
o nìjakých kornoutech se lidem ani nesnilo.
Tak tomu bylo a do roku
1904, kdy se v St. Luis v americkém státì Missouri konal
Svìtový veletrh. V tom èase

bylo tak hrozné vedro, e stánky s nápoji a se zmrzlinou nestaèily prodávat. V jednom
stánku doly talíøky a prodavaè nemohl zmrzlinu prodávat,
zatímco o sousední stánek,
kde nabízely zalabie (malé sladké vafle pùvodem z Persie), nezavadila  jak se øíká  ani noha.
Jeho mrzutý majitel pøemýlel,
jak zabít dvì mouchy jednou
ranou, a pøiel nápad: vafle
pøes noc vyrobil v podobì kornoutù a ráno je nabídl svému
sousedovi. Ten zaèal zmrzlinu
nandavat do kornoutù a situace byla zachránìna. Nápad se
rychle ujal a rozíøil se do celého svìta.
-wer-

protoe v takovém pøípadì by
mu svou enu bezuzdnì mlátil. Ze stejného dùvodu ani enich by nemìl mít modré aty,
jinak by mu jeho ena dìlala
modøiny.
Také nevìstin závoj mìl svá
tajemství. V prvé øadì byl symbolem její absolutní oddanosti
k enichovi, ale nevìsty se jím
podle povìry zdobily hlavnì
proto, aby je ïábel i jiné neèisté
síly nemohly pøíli okukovat.
Nevìsta musela svùj závoj pøísnì støeit, aby se nikterak nepokodil, protoe v takovém pøípadì by to znamenalo, e bude
v manelství neastná. To ale
bylo v rozporu s jinou povìrou,
podle které kadá dívka, která
se úèastnila svatebního veselí,
mìla získat alespoò kousek nevìstina závoje. Pokud se jí to podaøí, zaruèenì se do roka vdá.
Ve svatební den musela nevìsta dbát, aby svého nastávajícího neuvidìla døíve, ne jí
spatøí on. Jedinì tak si mohla
nad ním po celý ivot zajistit
nadvládu. Na Táborsku se navíc vìøilo, e kdy se nevìstì pøi
oféøe podaøilo pøilápnout svému vyvolenému patu, bylo to
neklamné znamení, e jistojistì bude po celý ivot pod pantoflem. Známou a i dnes velmi
rozíøenou povìrou je, e v manelství bude pod pantoflem ten,
kdo u oltáøe poklekne jako první.
Pøi svatebním obøadu u oltá-

øe, pøi podpisu o záznamu sòatku i pøi odchodu z kostela nevìsta zaujímá místo po levé ruce
svého mue. To není jen otázka
spoleèenské formy, ale je to výrazem, e mu bude svou enu
chránit. Mu kdysi musel mít
pravou ruku volnou, aby v ní
v pøípadì potøeby mohl dret
meè.
I dnes se na manelský pár
pøi odchodu z kostela hází rýe
nebo obilí a má to pøispìt k jeho
plodnosti. Pùvodním významem toho aktu ale bylo odhánìní zlých duchù.
Dodnes se také udruje zvyk,
e astný novomanel uchopí
svou enu do náruèe, aby jako
silnìjí uchránil svou enu pøed
mocí zlých duchù, kteøí v kadém domì sídlí pod prahem.
Jiná povìra to ale odùvodòuje
tím, e tak èiní proto, aby pøed
domovním prahem uchránil nevìstu pøed klopýtnutím, co by
znamenalo mnoho zla ve spoleèném ivotì.
Snubní prstýnek je pøedmìt
starý více jak tisíc let, ale víte, e
vznikl z kovových kruhù, které
se dávaly na nohy, ruce a kolem
pasu? A zásnubní prsten? Ten
plnil svou funkci v dobì, kdy se
dívky kupovaly jako zboí. Dùraznì upozoròoval, e patøièná
smlouva ji byla uzavøena,
a proto nabídky jiných zájemcù
jsou marné. Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Radovan Kulhánek
Chotoviny

Nela erpánová
Øevnov
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Kuelkáøský roèník 2013/2014 skonèil

DOHRÁNO, DOBOJOVÁNO, DOKOULENO!!! Roèník 2013/2014 kuelkáøù je minulostí.
Nae Áèko po loòském zkuebním kole
Divize Jih nastoupilo do roèníku jako vichøice, bralo venku body silným domácím týmùm (Jihlava, Daèice, Vèelnice, Pelhøimov,
irovnice, Tøebíè..), bohuel doma se a tak
nedaøilo, zbyteèné prohry nás odsunuly na
nádherné druhé, i kdy nepostupové místo pro III. ligu. Tým celkovì vyzrál, tøi hráèi
se umístnili v první desítce poøadí jednotlivcù, podávané výkony i pøístup hráèù
k zápasùm i pøípravì byl velmi dobrý. Ji
dnes se tìíme na pøítí seriál, který bude,
jak vichni doufají, neménì úspìný. Blahopøejeme!
Béèko v KP I. jsme postavili do nelehké
situace zaèlenit do soutìe vedle stabilních
hráèù i mladé kuelkáøky (v loòském roce
hrající III. ligu en, ve které obsadili 3. místo. Pro letoní rok nebyla tato soutì z dùvodu nezájmu oddílù vypsána). Zpoèátku
to pro vedoucího Jirku Svaèinu byl opravdu pøetìký balvan, ale postupem èasu si-

tuaci stabilizoval a v jarních kolech jsme ji
odehrávali pìkná utkání. Nakonec zisk
16 bodù a 11. místo znamenalo úspìné
udrení krajské soutìe i pro následující
roèník, ve kterém ji urèitì nepøipustíme tak
traumatizující úvod a prùbìh.
Déèko v Okresním pøeboru standardnì
bojuje o pøíèky nejvyí. Letos to byla obzvlá nároèná porce 24. zápasù. Vichni
hráèi se snaili odvést co nejlepí výkony,
nìkomu se daøilo, jinému ménì. Koneèné
4. místo je letos dobrým výsledkem.
Nae zálohy, nejmladí, sbírají zkuenosti
a vylepují své styly v okresní soutìi,
v Poháru mladých nadìjí a Èeském poháru
dorostu. Podìkování patøí rodièùm za vìnovaný èas a prostøedky v podpoøe svých
dìtí.
Nadále se nám daøí úspìnì a stále kvalitnìji zvládnout akce pro firmy i veøejnost.
Velký zájem je o pronájem kuelny a kadoroènì se pøekonává i úèast v Mikuláském

koulení o ceny. Potìitelné je i získávání nových talentù v konkurenci tradièních lukrativnìjích sportù.
Tradièní zakonèením kuelkáøské sezóny, tzv. Dokulná, se konala poslední dubnovou sobotu. Zde ve hodnotíme bez emocí, v pøíjemné sportovní a pøátelské atmosféøe. Letos se konala hlavnì v duchu Tak
jsme druhý, no a co ?! (druhé místo drustva A v Divizi ).
Na závìr mi dovolte jetì podìkovat
vem, kteøí se podílejí na chodu oddílu, jak
organizaènì, tak brigádnicky, za vìnovaný
èas. Chtìl bych popøát vem hezký odpoèinek po nároèné sezónì, volný èas pro naèerpání energie, krásnou letní dovolenou,
a do dalího roèníku hlavnì hodnì zdraví
a spokojenosti.
Zároveò dìkuji obci, sponzorùm, pøíznivcùm a fanoukùm za pomoc a podporu.
Na shledanou v soutìním roèníku 2014/
2015.
Miroslav Vacko

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2013 / 2014
Drustvo A  Divize Jih
Sokol Slavonice  Chotoviny
2592 - 2525  6 : 2
Køemen 440,
Vacko 438, Hein 420, Bartoò 396, Bervida 422, Hrstka 409.
V tomto utkání jsme chtìli zabojovat a získat body, abychom pøed posledním zápasem mohli uvaovat o druhém místì. Bohuel jsme se nepotkali
s výkony. Pìknou hrou se pøedvedli Míra s Petrem, k tomu pøidali prùmìrné èíslo Lubo a Zbynïa, a jindy opory týmu, Libor a Honza, vybuchli.
Trpká prohra je na svìtì.
Chotoviny  TJ Start Jihlava
2594 - 2517  6 : 2
Hrstka 468,
Køemen 463, Vacko 387, Foøter 420, Hein 447, Bartoò 409.
V poslední utkání této sezóny jsme sehráli souboj o tøetí pøíèku (pro nás
teoreticky i o druhou, ale to záleelo na utkání PSJ Jihlava  Loko
È. Budìjovice). Cíl byl jasný - vyhrát! Petr potvrdil svou formu a vítìzí.
Libor se té vrátil ke svému nahranému èíslu, které potvrzuje jeho 5. pøíèku
v prùmìru soutìe jednotlivcù. Honza F. a Zbynïa poráí své soupeøe

Drustvo B  Krajský pøebor I
Chotoviny B  TJ Fezko Strakonice 2545 - 2463  7 : 1
Chobotský 435, Svatoová 424, Køemenová H. 437,
Køemenová L. 407, Makovcová 422, Svaèina 420.
V posledním kole k nám pøijídí soupeø ze Strakonic. Kdo prohraje,
zùstane na posledním místì v tabulce a prvním sestupujícím. Tradiènì
u ponìkolikáté doma zaèínáme lépe. Honza s Hankou své hry vyhrávají,
Iva po horím zaèátku prohrává jen tìsnì o ètyøi kuelky. Druhá nae
trojice své duely zvládá, a proto poráíme soupeøe celkem pøesvìdèivì
7 : 1 o 82 kuelek. Na pøedposledním místì v tabulce tedy budeme dou-

Drustvo D  Okresní pøebor
Loko Tábor D  Chotoviny D
2529 - 2447  6 : 2
Nohejlová 452,
Kubeová 429, Køemenová A. 343, mejkal 422,
Otradovec 418, Nový 383.
Nae oblíbená kuelna nám tentokrát body nepøinesla. Ale bylo to tak
trochu vinou organizaèních zmatkù ze strany poøádajícího týmu. Tím, e
posunuly zaèátek zápasu o pùl hodiny, ani by nám dali vìdìt, vznikla
následná øada událostí, které v koneèném souètu mìly za následek, e
jsme prohráli.
Chotoviny D  OS Silon B S.Ústí 2223 - 2408  2 : 6
Nohejlová 420,
Filip 358, Kubeová 393, Køemenová A. 337,
Otradovec 374, mejkal 341.
Tento zápas, pøestoe ho Slávka rozjela pìkným výkonem, se nám nepodaøil. Dobøe hrající soupeø byl tentokrát nad nae monosti.

a pøispívají k náskoku o 117 kuelek pøed poslední dvojicí. Na závìr
hraje Honza B., který v posledních zápasech ztratil formu, ale výrazné
drama nepøipustil, i kdy prohrál. Celkovì vítìzíme a pøejeme si, aby
Budìjoviètí bodovali v Jihlavì a tím by nám dopomohli na dálku k celkové
druhé pøíèce.
Závìr sezóny se nakonec podaøil a my jsme skonèili na krásné druhé,
bohuel nepostupové, pøíèce. Tudí lze hodnotit tuto sezónu za velmi úspìnou. Pøedevím velmi vydaøené venkovní zápasy, odkud jsme pøiváeli,
hlavnì na podzim, více bodù ne získaných doma. Na jednu stranu potìující, na druhou stranu mrzí, e se nám èasto nedaøilo tyto výhry doma
potvrdit. Tréninková morálka byla ucházející a kadý sám si musí sáhnout
do svìdomí, zdali nìkdy nebylo tøeba pøidat a nepodceòovat trénink.
Chtìl bych závìrem podìkovat celému týmu za krásnou sezónu podtrenou
støíbrem. Trochu nás mrzela slabí jarní návtìvnost fanoukù v dobì bojù
o první pozici, ale i tak jim dìkujeme za podporu a tìíme se v nové sezónì
na shledanou. Hodu zdar!
Honza Bartoò
fat, e sestupový klíè k nám bude opìt milosrdný, stejnì jako v loòském
roce, a budeme mít opìt monost úèastnit se soutìe KP I.
Letoní roèník nebyl jednoduchý, dali jsme dohromady drustvo ze tøech
generací hráèù. Chtìli jsme vyuít zkueností tìch starích k hernímu umìní tìch mladích. Dali jsme dohromady mue s dìvèaty, víc ne kdy v drustvu
A nebo B bylo obvyklé. První body jsme získali a v sedmém kole. Dobré
výkony nìkterých provázely patné tìch ostatních. A na jaøe se drustvo
rozehrává k výkonùm, které nám dovolují pomýlet na zisk bodù. Nakonec
se jich podaøí uhrát 16. Myslím a doufám, e pøítí rok u to bude o zcela
nìèem jiném. Hodu zdar vem kamarádùm kuelkáøùm.
Jirka Svaèina
Loko Tábor C  Chotoviny D
2550 - 2560  3 : 5
Filip 448,
Kubeová 419, Nohejlová 429, mejkalová 442, mejkal 419, Nový 403.
Poslední zápas sezóny a opravdu bylo naè se koukat! V kadém duelu se
bojuje o kadou sraenou kuelku. Ale soupeø se nedá jen tak lehce
zlomit. Nakonec Milo s Michalem hrající v poslední dvou duelech sice
své souboje prohrávají, ale udreli skóre a tak vítìzíme o 10 kuelek.
Velká radost pro nás a zklamání pro soupeøe. Sice to pro nae koneèné
umístìní na 4. pozici nic nemìní, ale na takovýto zápas se jen tak nezapomíná.
Déèko u øadu let vzornì reprezentuje oddíl a tím i obec Chotoviny. Co je ale
pro mì, jako nehrající kapitánku, to opravdu nejdùleitìjí? e je tu skvìlá
parta a pohoda. Není to jen o koneèném umístìní v tabulce, ale o tom, e se
sejdeme, zasportujeme, probereme radosti i starosti. Dìkuji vem z Déèka
a ji se tìím na dalí sezónu.
Pavlína Otradovcová
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Úspìná sezóna mladých nadìjí
Na této stránce máte pravidelnì monost seznámit se s úspìchy dospìlých kuelkáøù. Ale kadý sportovní klub musí myslet i na své následovníky. Tìm se letos daøilo jak v týmových, tak pøedevím v individuálních soutìích.
V Okresním pøeboru dorostu nás zastupovala hned dvì drustva. Chotoviny A
v sestavì Lucie Liková, Lucie Kratochvílová a Pavel Makovec a tým Chotoviny B
ve sloení David Bartoò, Lenka a Martina
Køemenovi. V roèníku bylo sehráno 18 utkání a nejlépe se daøilo drustvu Chotoviny B,
které získalo 21 bodù.
koda jen malé úèasti ostatních okresních drustev, pøi vyím poètu by urèitì
soutì jetì zkvalitnila herní a psychickou
pøípravu dìtí v ostrých zápasech.
Klára mejkalová hostovala za Silon Sezimovo Ústí v 1. lize dorostu, se kterým

VÝSLEDNÉ TABULKY
ROÈNÍKU 2012  2013

Drustvo A  Divize Jih

1. TJ Loko Èeské Budìjovice
2598
39
2. TJ Sokol Chotoviny
2598
32
3. KK PSJ Jihlava B
2571
31
4. TJ Start Jihlava
2568
30
5. TJ Sokol Slavonice
2563
28
6. TJ Centropen Daèice D
2587
27
7. KK Slavoj irovnice
2589
26
8. TJ Nové Mìsto na Moravì
2586
25
9. TJ Tøebíè B
2586
24
10. TJ Slovan Jindøichùv Hradec 2469
24
11. TJ Jiskra Nová Bystøice A
2575
24
12. TJ Nová Vèelnice
2536
21
13. TJ Jiskra Nová Bystøice B
2526
17
14. TJ Spartak Pelhøimov
2539
16
Jednotlivci  umístìní / prùmìr:
5. místo Hrstka 447, 9. Hein 441, 10. Bartoò 441
23. Foøter 434, 36. Køemen 431, 40. Bervida 428,
59. Vacko 422 kuelek.

Drustvo B  Krajský pøebor I

1. TJ Nová Ves u È. B. A
2515
34
2. TJ Spartak Sobìslav A
2460
29
3. TJ Loko Èeské Budìjovice B 2498
29
4. TJ Sokol Sobìnov A
2488
25
5. TJ Sokol Písek A
2424
22
6. TJ Sokol Nové Hrady A
2480
20
7. TJ Dynamo È. Budìjovice A 2466
20
8. KK Lokomotiva Tábor
2474
18
9. TJ Tatran Lomnice n/Lu. A 2433
18
10. TJ Kunak A
2432
17
11. TJ Sokol Chotoviny B
2431
16
12. TJ Fezko Strakonice
2406
16
Jednotlivci  umístìní / prùmìr:
18. místo Køemenová H. 421, 31. Køemenová L. 417, 37. Svaèina 414, 47. Chobotský 406,
52. Makovcová 403, 69. Svatoová 385,
(bez poøadí - Zeman 405, Kuèerová 380 ).

Drustvo D  Okresní pøebor

1. OS ECHO Silon B
2. Loko Tábor C
3. Sp. Sobìslav B
4. Sokol Chotoviny D
5. OS ECHO Silon C
6. Sokol Chýnov B
7. Loko Tábor D
Jednotlivci  umístìní / prùmìr:
3. místo Filip 414, ..
(Kubeová 401, Nohejlová 391...)

2386
2375
2272
2330
2288
2255
2248

38
35
28
22
17
15
13

dosáhla na esté místo. Také se úèastnila
pìti turnajù 1. roèníku Èeského poháru
dorostu se støídavými úspìchy. Po základní èásti vak dosáhla na 14., postupovou
pøíèku. V celostátním finále si kvùli zranìní
bohuel nezahrála. I tak je to úspìch. Gratulujeme!
V ji 18. roèníku Poháru mladých nadìjí
nás reprezentovali: Pavel Makovec v kategorii starích ákù, starí ákynì Lenka Køemenová a její sestra Martina a za mladí
áky David Bartoò. A lo jim to skvìle. Pøed
posledním turnajem jsme mìli pootevøená
dokonce troje vrátka do finále. Sleènám se
nakonec zabouchla pøed nosem, ale Davidovi se daøilo a 12. místo po základní èásti
ho poslalo do finálové estnáctky, která se
pravidelnì utkává v Olomouci.
Nejvìtí, osmidráhová kuelna v repub-
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lice, a její rozhodèí nás trochu zklamali, ale
ve bylo vyváeno úasnou atmosférou
vytvoøenou hrajícími dìtmi a jejich doprovody. David nepøekvapil, ale ani nezklamal.
Udrel nervy na uzdì a celkem slunou hrou
obhájil výchozí pozici. Celkovì tedy skonèil na 12. místì v obrovské konkurenci
127 chlapcù z celé republiky a je pro nás
velmi nadìjným pøínosem. Zároveò je to pro
chotovinské kuelkáøe nejlepí umístìní
v historii PMN. Té gratulujeme!
Jedna sezóna skonèila, ale u v záøí nás
to vechno èeká znovu. Nìkteré dìti postoupí do starí kategorie a jiné, mladí,
snad posílí nae øady. My dospìlí samozøejmì nestárneme, to jen dìti stranì rychle
rostou. Mròousové, kteøí dosud jenom fandili rodièùm a starím sourozencùm, u pøítì nastoupí na plány, aby nám dokázali, e
hodiny tréninkù a stovky najetých kilometrù mají smysl.
Jiøina Bartoòová

5/2014

LISTY CHOTOVINSKA

VÁLEC!

A tým se pøes zimu zmìnil
k nepoznání. Jarní bilance: 4 zápasy = 4 výhry!
Ve zaèalo v derby s Borotínem.
Jetì pøed zápasem se kvùli nedoøeenému problému s registracemi
hráèù vlastnì nevìdìlo, jak tým bude
vypadat. Nakonec ale ve dobøe dopadlo a sestava byla skoro kompletní, pouze vehla si odpykával svùj
trest. Pùl hodiny hry se moc týmu
nedaøilo, poté ale zaèal pravý chotovinský kolotoè! Do poloèasu bylo
o zápasu vlastnì rozhodnuto. Po poloèase mui jetì navýili svùj náskok a koneèné skóre se zastavilo
vysoko - 5:0 pro Chotoviny! Tato vydaøená jarní premiéra se vyvedla zejména opoøe Bondarevovi, jen vsítil hattrick.

TABULKY
Okresní pøebor muù
1. Mladá Voice
2. Bøeznice
3. Tuèapy
4. Meteor Tábor B
5. Chotoviny
6. Veselí n/Lu. B
7. Boejovice
8. Vlastiboø
9. Koice
10. Lom
11. Øepeè/Opaø. B
12. Borotín

47: 17
49: 19
43: 28
31: 26
23: 28
33: 24
30: 29
25: 31
25: 33
25: 38
12: 36
15: 49

35
32
26
25
24
23
22
18
15
15
12
10

Blíila se domácí jarní premiéra.
Dalím ze soupeøù muù byl Lom,
který byl ji tradiènì posílený o hráèe HC Tábor. Chotovinám se po trestu vrátil vehla a staronová opora
Marek Moos. Sebevìdomí navíc dodala i vysoká výhra v Borotínì. Lom
doposud moc bodù neztratil. Po tuhém boji, kde na svìtelné tabuli
15 minut pøed koncem stále svítil výsledek 1:1, nakonec Chotoviny zaslouenì daly kýený gól a na domácí pùdì zvítìzily 2:1!
První dva zápasy tedy pøinesly
jen pozitivní vyhlídky. A to se potvrdilo i na høiti silných Boejovic, je
na podzim dokázaly porazit Chotoviny 4:0! Jarní série ale mohla pokraèovat, i tøetí zápas v øadì A tým
vyhrál i pøes to, e proti nìmu stály
nepøíznivé podmínky a mizerné høitì. Tak lehké to ale nebylo, do branky chotovinského navrátilce Mansfelda zapadl sraený centr. Po výmìnì stran se ale ve otoèilo, nejdøíve svým premiérovým gólem za
mue vyrovnal Daniel Køíka, vyrovnaný stav vak pøetrvával dlouho, a

Krajský pøebor
mladího dorostu
1. Jindø. Hradec 110: 23
2. Ètyøi Dvory
115: 24
3. SKP È. Budìj. B 92: 20
4. Èeský Krumlov 67: 33
5. Loko È. Budìj. 66: 46
6. Junior St.
72: 47
7. Milevsko
46: 37
8. Bøilice
53: 49
9. Prachatice
75: 73
10. Lomnice
39: 62
11. Slavia È. Budìj. 46: 63
12. Táb. B/Chotoviny 47: 66
13. Roudné
44: 72
14. Hluboká/Oleník 46: 81
15. Blatná
34:121
16. Rudolfov
24:159

58
57
56
44
43
40
40
39
34
32
29
22
22
16
16
7

Rozlosování na kvìten . . .
Okresní pøebor muù

20.
17.
18.
19.

kolo 8. 5. ÈT
kolo 10. 5. SO
kolo 18. 5. NE
kolo 25. 5. NE

Mladá Voice  Chotoviny
Chotoviny  Tuèapy
Vlastiboø  Chotoviny
Chotoviny  Bøeznice

ÈEZ  Krajský pøebor starího (mladího) dorostu

25.
26.
27.
28.

kolo
kolo
kolo
kolo

11. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.

NE
SO
SO
SO

Lomnice  TáborskoB/Chotoviny
TáborskoB/Chotoviny  Blatná
Bøilice  TáborskoB/Chotoviny
TáborskoB/Chotoviny  Roudné

ÈEZ  Krajský pøebor starích (mladích) ákù

21. kolo 11. 5. NE Bøilice/Tøeboò  Chotoviny
22. kolo 18. 5. NE Chotoviny  Blatná
23. kolo 24. 5. SO Loko ÈB  Chotoviny
24. kolo 1. 6. NE Chotoviny  SKP ÈB

16:00
17:00
17:00
16:00
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
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v závìru strhl výhru na stranu Chotovin Marek Moos. Nutno øíci, e
výhra to byla zaslouená, jeliko
Chotoviny jasnì dominovaly a byly
po celý zápas lepím týmem.
Fantazie, musel si øíkat kadý,
jeliko mui momentálnì doopravdy válí. Dalím soupeøem, jen dostal za vyuèenou od chotovinských,
byla Øepeè/Opaøany. Jasná záleitost,
po celý zápas se hrálo pouze na jednu bránu. Velkou monost pøipsat
si druhý jarní hattrick mìl Bondarev, který pohotovými dvìma góly
zajistil vedení svému týmu ji ze zaèátku utkání. Tøetí gól mohl pøidat,
jene penalta se mu nepovedla. Po
pøestávce Chotoviny pøidaly dalí gól
a jen koda, e jich nebylo jetì více,
ancí na to bylo mnoho.
Mustvo hraje pohledný fotbal,
který baví diváky. Takováto série u
tu dlouho nebyla k vidìní. Velmi

Krajský pøebor
starích ákù
1. Èeský Krumlov 97:17
2. Meteor Tábor
76:22
3. Milevsko
79:24
4. Loko È. Budìj.
51:35
5. Junior St.
48:31
6. T. Sviny/H. Stropnice 57:22
7. Roudné
43:43
8. SKP È. Budìj.
24:28
9. Bøilice/Tøeboò
34:61
10. Chotoviny
33:47
11. Táborsko B
18:51
12. Blatná
17:62
13. Slavia È. Budìj. 23:62
14. Ètyøi Dvory
21:116

50
49
45
40
35
34
30
25
23
20
17
15
12
4

V. Bondarev, na snímku vpozadí,
je nejlepím støelcem Chotovin.
spokojený s výkony svého mustva
je i trenér È. Køíka, jeho tým se
koneènì zaèal scházet v plné a optimální sestavì. Dorostenci u nemusí natolik vypomáhat muùm, jako
tomu bylo na podzim. Sehrála se
stoperská dvojice Plecitý a vehla,
ve støedu høitì výbornì operují
J. Vrhel a M. Moos. Chválu ale momentálnì zaslouí celý tým, vichni
jsou ve formì. Tato sestava má na to
skonèit hodnì vysoko, zatím Chotoviny zaujímají 5. pøíèku s minimální
ztrátou. Vìøím, e kluci budou ve
skvìlých výkonech pokraèovat a jetì promluvíme do postupové matematiky, hodnotí trenér Èestmír Køíka.
Sestava: Mansfeld - Plecitý - Skalický, vehla, Kromka - Kos, Moos,
Bondarev, J. Vrhel - Jordák, Køíka
Pøijïte i vy podpoøit tým
v dalích utkáních!

Výsledky mistrovských utkání
Okresní pøebor muù
12.
13.
14.
15.

kolo
kolo
kolo
kolo

Borotín  Chotoviny
Chotoviny  Lom
Boejovice  Chotoviny
Chotoviny  Øepeè/Opaøany B

18.
19.
20.
21.
22.
23.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Milevsko  Táborsko B/Chotoviny
Ètyøi Dvory  Táborsko B/Chotoviny
Táborsko B/Chotoviny  Slavia ÈB
Loko ÈB  Táborsko B/Chotoviny
Táborsko B/Chotoviny  Jindøichùv Hradec
È. Krumlov  Táborsko B/Chotoviny

2:1
9:0
0:3
8:1
1:4
5:0

15.
16.
17.
18.
19.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Slavia ÈB  Chotoviny
Chotoviny  Èeský Krumlov
Ètyøi Dvory  Chotoviny
Chotoviny  Roudné
Trhové Sviny/Horní Stropnice  Chotoviny

2:3
1:5
2:3
0:2
6:0

Krajský pøebor mladího dorostu

Krajský pøebor starích ákù

Krajský pøebor mladích ákù

0:5
2:1
1:2
3:0

(0:3)
(1:0)
(1:1)
(2:0)

15. kolo Slavia ÈB  Chotoviny
2:2 PK 3:4
16. kolo Chotoviny  È.Krumlov
4:1
17. kolo Èt. Dvory  Chotoviny
0:3
18. kolo Chotoviny  Roudné
2:3
19. kolo Trhové Sviny/Horní Stropnice  Chotoviny 4:0
Po uzávìrce vyhráli mui Chotovin 5. zápas v øadì, a to na høiti
Meteoru Tábor B - 4 : 1, èím ho pøeskoèili v tabulce a jsou na 4. místì.
Stránku pøipravil D. Pìkný

