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ZDARMA

STØÍPKY Z OBCE
❖ Ve spolupráci se spoleè- ❖ Rada obce doporuèila zaností G-PROJECT pøipravuje
obec ádost o dotaci na nákup automobilu, který by
nahradil naim hasièùm dosluhující dopravní automobil - AVII.V pøípadì, e uspìjeme, obdríme dotaci ve
výi 90 procent.
❖ V lednu byla opìt podána
na Státní fond dopravní infrastruktury ádost o dotaci na vybudování chodníkù
ve støedu Chotovin. Práce
budou provedeny i v pøípadì, e obec dotaci nezíská.
Chodníky by mìly být dokonèeny do konce èervna.
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stupitelstvu, aby na pøítím
zasedání zastupitelstva obce
souhlasila s výstavbou výrobní haly spoleènosti VAFO
Praha v prostoru, který je
urèen územním plánem pro
prùmyslovou zástavbu  v prùmyslové zónì pod nádraím. Rozhodnutí bylo uèinìno po exkurzi ve dvou podobných zaøízeních v Rakousku (viz foto) a po dù- ❖ V Moravèi byl pracovníky gán (Krajský úøad JihoèeskéTServisu proveden oøez stro- ho kraje) o to, aby byl pro
kladné diskuzi zastupitelù se
mù. Likvidaci vìtví provedou poøizování tìchto územních
zástupci investora. Koneèné
plánù Chotovin povìøen jiný
místní dobrovolní hasièi.
stanovisko bude známo po
správní orgán v Jihoèeském
❖
V
pondìlí
18.
ledna
øeili
zasedání ZO dne 2. 2. 2016
kraji. Vzhledem k tomu, e
pracovníci
TServisu
havárii
a bude pro vedení obce voJihoèeský kraj konzultuje
vodovodu
v
ulici
Spojovací.
dítkem, jak postupovat v pøi❖
Tajemník Mìstského úøadu vzniklou situaci s ministerpravovaném stavebním øív Táboøe Ing. rámek rozho- skými úøedníky, lze oèekávat
zení.
dl na základì upozornìní znaènou prodlevu pøi poøizo❖ Rada obce schválila finanè- a ádosti vedoucího odboru vání tìchto klíèových dokuní dar ve výi 2000,-Kè na
rozvoje Mìstského úøadu mentù. S právníky hledáme
èinnost Sdruení hasièù
v Táboøe Ing. Køemena, e ve- øeení, jak se bránit.
Èech, Moravy a Slezska doucí odboru rozvoje Ing. Køe- ❖ Obec má ji k dispozici dva
okrskovému výboru Chotomen a jeho podøízení jsou ve projekty hydrologických prùviny.
vìci poøizování zmìny è.2 zkumù k ovìøení monosti
❖ V Øevnovì byla zahájena územního plánu a poøízení získání doplòkových zdrojù
rekonstrukce vedení NN.
nového územního plánu podzemní vody v Moravèi
Souèasnì s touto akcí bude
Obce Chotoviny podjati a vy- a v Chotovinách. Prùzkumprovedena obnova veøejnélouèil je z tohoto øízení. Zá- né vrty chceme samozøejmì
ho osvìtlení. (viz foto dole)
roveò poádal nadøízený or- zhotovit co nejdøíve.
❖ Souèástí pøíprav na suchá
období není jen hledání dalích vodních zdrojù, ale i hledání úspor  moných únikù
vody. V souvislosti s tím byla
v lednu provedena kontrola
tìsnosti výtlaèného potrubí
z èerpací stanice Miláèek
do vodojemu Chotoviny. Výtlaèné potrubí je v poøádku.
Nesrovnalosti v mnoství
èerpané vody jsou dle vyjádøení odborné firmy zpùsobeny povolenými odchylkami vodomìrù. Pøípadné podezøení na únik vody ze strany obèanù vítáme a necháme provìøit.

Mgr. Zdenìk Turek
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POPLATKY, které vybírá v roce 2016 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2016
nebo pololetnì  do 31. 3. 2016 a do 30. 9. 2016.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2016.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci
a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)  splatnost do 31. 3. 2016.
Pokud bydlíte v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní vodovod, nebude ji stoèné vybíráno pauálem podle poètu osob (pøípadnì za nemovitost), ale bude vypoèítáno z mnoství odebrané vody a fakturováno zároveò pøi
fakturaci vodného vdy na konci zúètovacího období (záøí daného roku).
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách
nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou dohromady) na úèet obce
è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné pøiøazení
platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti). VS Vám
sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových stránkách
Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

2

HLÁENÍ PORUCH VODY:
pan Cícha 739 036 290
pan Barto 737 084 345
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BYLA TO KØIVDA?

Snad kadý, kdo v ivotì musel
èelit nìjakému bezpráví, velice dobøe ví, e pocit køivdy, tøeba jen domnìlé, rozhodnì není povznáející.
Pravda, jsou jedinci, kteøí se s takovýmto stavem dovedou vyrovnat, ale
mnoho lidí zatrpkne a jejich mysl je
stále èastìji ovládána touhou oplatit
zpùsobené pøíkoøí - pomstít se. Psychologové tvrdí, e tento pocit dovede být tak mocný, e èlovìku sírá
srdce a zatemòuje mozek. Takový stav
zøejmì ovládl i hrdinu tohoto pøíbìhu.
My  lidé jsme dobráci a nejednoho èlovìka, se kterým pøicházíme do styku, si pro jistotu ocejchujeme. V Josefu Boudovi nebylo
lehké se vyznat. Hlavnì proto, e pøi
styku s ním se èlovìk nemohl zbavit
pocitu, e si nemùe být jistý, co
udìlá v pøítí chvíli. Proto se o nìm
øíkalo, e to je zvlátní èlovìk.
Josef Bouda se narodil na Mladovoicku, pøesnìji ve Vrcholticích,
ale dlouho tu nepobyl. Hned po vyuèení zmizel ve svìtì a jakoby se po
nìm zem slehla. Nìkolik dlouhých
let o nìm nebylo slyet ani slovo,
a proto nebylo divu, e i nìkteøí místní na nìj zapomnìli. Bouda se do
svého roditì neèekanì vrátil ve dvacátých letech minulého století, a to
díky svìdomitosti jistého notáøe, který ho pracnì vyhledal ve svìtì jen
proto, aby mu jako jedinému dìdici
mohl pøedat dobøe zavedený mlýn
ve Slupech. A tak se stalo, e Josef
Bouda se den ze dne stal panem
Otcem (výraz pro majitele mlýna)
a bylo na nìm, aby zaèal hospodaøit.
Pøiznejme, e v tomto smìru mìl
snad tu nejlepí snahu, ale popravdì øeèeno, mnoho se mu nevedlo.
Bouda si namlouval, e to je jen pro
zaèátek, ne se zavede, ale zlepení nepøicházelo. Hlavní pøíèinou
toho stavu byl malý zájem mleèù
o jeho sluby, kteøí - bùhvíproè - radìji jezdili do vzdálenìjích míst
a jeho mlýnu ve Slupech se vyhýba-

OHL S

li. Bouda si samozøejmì lámal hlavu, proè se tak dìje, dokonce se nìkolika sousedù poptával po pøíèinì
takového stavu, ale doèkal se jen vyhýbavé odpovìdi nebo nic neøíkajícího pokrèení ramen. Nepovaoval
se za tak zvanou náplavu, jak se
øíkalo lidem, kteøí se ve vsi usadili,
ani by byli jejími rodáky nebo byli
s místem jinak spjati. A tak Boudu
posléze napadlo, e mu místní lidé
závidí a chtìjí ho odtud vytvat.
Boudovi tak v neradostných mylenkách plynul èas, ale zlepení nepøinesl. Zato pro obyvatele této
oblasti pøinesl mnoho nového. V poslední dobì tu a nápadnì èasto
hoøelo. Pravda, nebyly to velké poáry, spí - jak se dnes odbornì øíká
- nìjaké to zahoøení, na které se brzy
pøilo a vìtinou bylo záhy uhaeno. Ale lidem to na klidu nepøidalo.
V krátkém období hoøelo v Moravèi
(u Mladé Voice), Køienci, Vrcholticích, Viòové, Záøíèí a dokonce
dvakrát ve Vitanovicích a Vyeticích.
Bylo jasné, e nejde o náhody, ale e
ohnì zakládá neznámý paliè.
Do tìchto sousedských dohadù
zapùsobil jako blesk palièský list,
který byl v Moravèi na zaèátku èervna roku 1927 nalezen u elezného
køíku. Jeho obsah byl struèný a výmluvný. Stálo v nìm, e záhy bude
hoøet, obìtí plamù se stane mlýn ve
Slupech a jeho obyvatelé budou
popraveni. Palièský list vzbudil mezi
lidmi zdìení, ale ne se staèili trochu vzpamatovat, byla tu dalí rána!
V Moravèi sedmého èervna vznikl
oheò ve stavení Jana Mouèky a díky
silnému vìtru se rychle rozíøil. Nièivé plameny se nepodaøilo zastavit,
a tak oheò strávil stodolu, stáje, obytné stavení i kolnu. Neuetøil ani ivé
tvory - drùbe a psa. Èetníci pøi vyetøování netìstí zjistili, e z blízkého bramboøitì vedou èerstvé stopy k vypálenému stavení, a tak pøila
ke slovu fena Stella z èetnické stanice v Chýnovì. Sotva zachytila stopu, èetníky bezpeènì zavedla do

slupského mlýna, kde se oboøila na
pana Otce. Nebýt ostraitosti psovoda, nebylo pochyb, e by se mu nevedlo dobøe.
Bouda zapíral, jak mohl. Kdy u
nevìdìl kudy kam, pøiznal, e otisky
bosých nohou v bramboøiti jsou
jeho, ale popøel, e by tam kdy byl.
Tak nesmyslné obhajobì se èetníci
pobavenì zasmáli a Boudu zatkli.
Ten i ve vyetøovací vazbì tvrdil, e
je nevinen a s poáry nemá nic spoleèného. Kdy v Moravèi vznikl oheò,
sedìl prý do jedné hodiny v noci ve
slupské hospodì, a a kdy kdosi
pøibìhl do lokálu se zprávou, e hoøí,
utíkal s dalími lidmi k ohni. Ale
svìdky, kteøí by potvrdili jeho tvrzení, nemìl.

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ÚNOR 2016

Dlouhodobá omezení:

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.

Bouda se ve vyetøovací vazbì
jednomu spoluvìzni pøiznal, e zaloil poár v Moravèi i v dalích místech. Jejich rozhovor tajnì vyslechl
dalí vìzeò, který pøedstíral spánek
a ráno ve udal. Bouda byl postaven
pøed soud a jeho zapírání bylo marné. Byla tu výpovìï spoluvìznì
a hlavnì odborný posudek, který ho
jednoznaènì oznaèil za autora palièského listu. Soud zváil vinu Josefa Boudy a jeho pùsobení ocenil deseti lety tìkého aláøe. Snad
jetì zbývá dodat, jaký byl motiv, který z Josefa Boudy udìlal háøe - ve
vech pøípadech, kde hoøelo, lo
o rolníky, kteøí se jeho mlýnu vyhýbali a mleli u konkurence.
Jaroslav Wimmer

Foto Z. Pìkná

Seznam èinností a informací za 2/2016
na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 odvoz zeminy ze skládky
 demolice mostních objektù
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené
informace mají pouze informativní
charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích
pro obèany na období 3/2016.
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
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V pøeboru florbalisté zaèali
èasových 4:2. V druhém poloèase
vítìznì
jsme pøestali hrát. Soupeø pøidal

V prvním zápase
proti NordBlanc jsme
hráli otevøenì a soupeøe zatlaèili na jeho polovinu,
z èeho jsme vytìili vedoucí gól,
který støelil Havlík. Soupeø vyrovnal
hru i skóre. Do vedení jsme li zase
my zásluhou Carvy, soupeø vyrovnal a pak jsme se dvakrát prosadili
díky O. Èechovi a O. Mládkovi. Po
poloèase zase soupeø zaèal dotahovat a za deset minut bylo vyrovnáno.
Èekalo se na obou stranách na chybu. Soupeø tøi minuty pøed koncem
bezhlavì vybìhl do útoku a z následného brejku 3 na 1 jsme vstøelili
Havlíkem vítìzný gól na 5:4. Druhý
zápas zaèal jako z hororu. Úvodní
buly, míèek je v prostoru za hráèem
na buly a soupeø støílí gól. Druhá
bule, míèek je u naeho obránce,
který mylnou pøihrávkou nael soupeøe pøed bránou a ve 40. sekundì
prohráváme 0:2. Po tomto oku nám
to trvalo pìt minut, ne jsme zaèali
hrát svoji hru. Pak jsme sníili Kotrlíkem a následnì Lukeem na 2:2
a v prvním poloèase jetì pøidali góly
. Mládek a Havlík a zvýili na polo-

a najednou vedl 5:4. Zmobilizovali
jsme síly a v posledních pìti minutách zápas otoèili díky O. Mládkovi
a O. Èechovi na koneèných 6:5.
Druhý turnaj. První zápas proti
Tazmanùm byl zpoèátku vyrovnaný.
V druhé desetiminutovce jsme dvakrát vyuili patnou rozehrávku
obráncù soupeøe a díky gólùm Havlíka a O. Èecha jsme vedli 2:0. To
bylo bohuel z naí strany ve. Soupeø pøidal a do poloèasu vyrovnal
na 2:2. Po poloèase ale obrat nenastal a soupeø bránil, my jsme nastøelili bøevno, soupeø dal gól. My
jsme nastøelili tyèku, soupeø dal gól
a pak dalí gól a bylo po zápase. Ten
skonèil prohrou 2:5. Druhý zápas
byl podobný. Vedli jsme 1:0 gólem
Havlíka. Soupeø otoèil na 1:2 a my
jsme v poslední minutì vyrovnali
O. Mládkem na poloèasových 2:2.
V druhém poloèase byl soupeø výraznì lepí a brzy nás zaèal pøehrávat, co vyústilo v jeho vedení 5:2.
Po gólu Kotrlíka na 5:3 jsme vykøesali nadìji na obrat, kterou soupeø
rychle zhatil gólem na 6:3. Tento výsledek uhlídal posledních pìt minut

Spolek pøátel koly Chotoviny

Foto D. Pìkný
a my jsme odeli tento den s druhou
porákou.
Na tøetím turnaji jsme nejdøíve
hráli odvetu s Tazmany. Po vyrovnané høe v první èásti prvního poloèasu jsme nejdøíve udeøili my díky
O. Èechovi. Bìhem minuty soupeø
odpovìdìl na 1:1. V druhém poloèase nejdøíve rychlým obkrouením
brány Havlíkem jsme navýili na 2:1.
I na toto soupeø dokázal odpovìdìt
a srovnal na 2:2. Ètyøi minuty pøed
koncem Havlík vystøelil vítìzství hezkou støelou od mantinelu, na kterou
soupeø nenael odpovìï. Vyhráli
jsme 3:2. Druhý zápas proti Realu
Tábor nezaèal dobøe (a ani neskonèil), u po pùl minutì jsme prohrávali 0:1. Po patnácti minutách jsme
vyrovnali Lukeem. Nastal obrat ve
skóre na 2:1 po støele Carvy. Do po-

loèasu soupeø vyrovnal díky samostatnému nájezdu za naí nedovolenou hru v brankoviti. Po zmìnì
stran jsme li do vedení po kombinaci na jejím konci stál . Mládek.
Bohuel to bylo z naí strany ve.
Ètyøi minuty pøed koncem soupeø
vyrovnal a poslední dvì minuty jsme
hráli v oslabení. Toho soupeø vyuil
a v èase 19:48 vstøelil vítìzný gól.
Ve zbývajících 12 sekundách jsme
nevystøelili na bránu a zápas jsme
prohráli 3:4.
P. Havlík

Tabulka

1. Sokol Sudomìøice
2. NordBlanc
3. Tazmani Jistebnice
4. Real Tábor
5. Draci Chotoviny
6. TJ Sokol Jistebnice

skóre body
52:21 15
28:21 11
20:18 10
16:19 9
22:26 9
20:52 0

Vás srdeènì zve na tradièní

KARNEVAL
sobota

6. února 2016

od 15 do 18 hodin
Kulturní dùm Chotoviny

Vstupné 20 Kè
Èlenové spolku mají vstup zdarma.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jitka Samcová, Èervené Záhoøí
Jaroslav Brantýl, Moraveè
6 5 let Kvìtue Váchová, Èervené Záhoøí
Elika Sedláèková, Chotoviny
Václav Dvoøák, Chotoviny
70 let Pavel Jiránek, Jeníèkova Lhota
Jan Kukaèka, Chotoviny
Marie Bohuslávková, Èervené Záhoøí
Václav Hoch, Jeníèkova Lhota
8 5 let Jiøina Pekárková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci
Markéta Váchová
Èervené Záhoøí

Jakub Køemen
Chotoviny

Petr Køí
Chotoviny
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Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2016
Úvod jarní èásti soutìního kuelkáøského roèníku jako vdy patøil
bojùm o tituly pøeborníkù  mistrù
a mistryò jednotlivcù táborského
okresu vech kategorií pro rok 2016.
Jako první zahájili ve ètvrtek
7. ledna nai nejmladí. Mladí a starí áci / ákynì (kategorie 10  12
a 13 14 let ) na táborské Lokomotivì. V kategorii mladích ákù / ákyò, v disciplínì 60 hodù sdruených zvítìzila árka Aujezdská z
KK Loko Tábor  265, na 4. místì
se umístila Jana Bartoòová  240,
7. Luká Haváèek. Starí áky ovládl
Filip Mikulátík z TJ Silon Sezimovo Ústí  275, 5. místo obsadil David Bartoò  238. Na stejné kuelnì

pokraèovali v pátek dorostenci a dorostenky disciplínou 120 hs. Vyhrála Zuzana Mihálová z Loko Tábor výkonem 573, druhá skonèila Lenka
Køemenová  522, tøetí Martina Køemenová  511. V dorostencích byl
druhý Pavel Makovec za 494 kuelek. Vichni uvedení se kvalifikovali
na Mistrovství kraje ve Strakonicích
a Blatné. Solidní výsledky jsou dobrou zárukou do budoucna, dìkujeme a gratulujeme.
V sobotu 9.ledna následovala
nejprestinìjí kategorie muù, jako
vdy na Lokomotivì Tábor. Jednokolový systém náhozu na 120 hs
nedává prostor chybám. Nakonec po
výborném výkonu 633 kuelek vítì-

zí Pavel Petrù  Sokol Chýnov. Nai
zástupci se tentokrát výraznì neprosadili, snad jen 8. Honza Bartoò po
výkonu 562 kuelek mohl jetì pomýlet na postup do Nových Hradù,
ale nakonec to bylo málo. Ostatní
nai: 16. Zbynìk Hein  539, 17. Jan
Foøter  529, 18. Lubo Bervida  526,
20. Petr Køemen  515, 24. Milo Filip
 504 a 28. Petr Otradovec  481 bodù.
Senioøi se seli v Chýnovì  nához na 100 hs. První místo obhájil
Ladislav Takáè z KK Loko Tábor 
452, pìkné 4. místo za 429 kuelek
uhrál Jiøí Svaèina a získal tím postupové místo na Mistrovství kraje
do Èeských Velenic. Dále 12. místo
Miroslav Vacko  397 a 18. Jan Chobotský  382.
Hráèky bez rozdílu vìku hostila
v nedìli opìt kuelna v Táboøe v disciplínì 120 hs .
Na úvod si o okresní juniorskou
pøebornici ji tradiènì zahrála nae
dìvèata s následujícím krásným výsledkem: 1. Gábina Kuèerová  529,
2. Iva Svatoová  523, 4. Hanka

Køemenová  499 kuelek. Vechny postupují na Mistrovství kraje, které bude opìt v Táboøe.
V kategorii seniorek zvítìzila
Alena Dudová ze Spartaku Sobìslav
 582. Anna Kubeová obsadila
6. místo za 496 kuelek a postupuje na Mistrovství kraje v Èeských
Budìjovicích. V enské skupinì se
nakonec okresní pøebornicí stává
výkonem 542 poraených kuelek
Alena Makovcová a ná úspìch podtrhává tøetím místem Lenka Køemenová  526. Obì nás budou reprezentovat ve Slavonicích.
Celková rekapitulace: Mistøi Okresu
Tábor  G. Kuèerová , A. Makovcová, druhá místa  L. Køemenová ml.,
P. Makovec, I. Svatoová, tøetí místa
 M. Køemenová, L. Køemenová.
Vem úèastníkùm dìkujeme za
snahu, pøedvedené výkony a reprezentaci oddílu. Tìm úspìným a postupujícím gratulujeme a pøejeme
do dalích bojù na Mistrovství Jihoèeského kraje hodnì úspìchù.
M. Vacko

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2015 / 2016

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  N. Mìsto na Moravì 2492 - 2460  5 : 3
Bartoò 445,
Køemen 431, Vacko 388, Bervida 420, Foøter 391, Hein 411.
Jak øíká ná vedoucí JB, s výkony na úrovni okresního pøeboru nemùeme pomýlet vysoko. Natìstí v závìru si Honza Bartoò vzpomnìl, jak se
hrají kuelky, a udolal pro nás vítìzství. ádná sláva, ale domácí body
jsou povinné.
TJ Slovan J. Hradec  Chotoviny 2476 - 2433  5 : 3
Køemen 426,
Bartoò 418, Foøter 407, Vacko 387, Bervida 425, Hein 370.
Do Hradce jsme odjídìli s nadìjí na koneènì dobrý výsledek. Bohuel
sebevìdomí nám doslova zmrzlo hned pøi pøíjezdu, na drahách byla
teplota 8°C, a tak se hrálo v teplácích a svetrech jako v minulém století.
I pøesto nebyly body tak daleko, ale dva výkony domácích  455 a 499
nám úspìch nedopøály.
Domácí utkání jarní èásti:
5. 2. pátek 17:30 Chotoviny A - TJ Centropen Daèice
26. 2. pátek 17:30 Chotoviny A - TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice

Drustvo B  Krajský pøebor

KK È. Krumlov  Chotoviny B
2474 - 2305  7 : 1 Chobotský 419,
Makovcová 342, Svatoová 376, Køemenová L. 391, Kuèerová 377, Svaèina 400.
V Krumlovì se nedaøí, hodnì tìká kuelna potrápí vìtinu soupeøù i ve
vyích soutìích. Kluci snad jetì, navíc Honzovi se podaøilo uhrát
èestný bod. Zato holky se moc nepøedvedly, asi nemìly svùj den. Body
nevezeme, uvidíme pøítì.
Domácí utkání jarní èásti:
12. 2. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Dynamo Èeské Budìjovice
4. 3. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Jiskra Nová Bystøice

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2325 - 2164  7 : 1
Kubeová 424,
Otradovec 403, mejkal 364, Dìd 386, mejkalová 358, Filip 390.
Nae dobré výkony nedávají soupeøi anci na body.
Chotoviny D  TJ Silon S. Ústí C 2352 - 2202  7 : 1
Kubeová 435,
Otradovec 377, mejkalová 334, mejkal 360, Nový 411, Filip 435.
Poslední domácí utkání a opìt vítìznì. Tak jetì do Chýnova a zaèíná
vyøazovací èást.
Domácí utkání jarní èásti:
Vyøazovací Play Off podle umístìní v základní èásti pøeboru
24. 2. støeda 16:00 Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov

Drustvo dorost A  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Chotoviny  TJ Silon Sez. Ústí 1387 - 1259  3 : 1
Bartoò 480,
Køemenová Martina 463, Køemenová Lenka 444.
První jarní zápas = první vítìzství v ligové soutìi. Výkony ádné velké, ale radost z výhry obrovská.
Poslední domácí utkání 1. KLD:
14. 2. nedìle 10:00 Chotoviny A  TJ Lokomotiva èeské Budìjovice
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Zahajujeme novou rubriku  HISTORIE FOTBALU V CHOTOVINÁCH
Pøítí rok oslaví chotovinský fotbal kulatiny - 90 let od
svého vzniku. Od teï a do
pøítího roku se tedy budeme
vìnovat okamikùm z historie oddílu. První zápas se
odehrál u v roce 1925, napøíklad jako atna tehdy poslouila veliká skøíò
od manelù Sluneèkových, ale klub byl zaloen
a v roce 1927.
Novou rubriku zahajujeme zlatými èasy  asi
úplnì nejvìtím dosavadním úspìchem je sezóna A mustva 1993/94. Není to tak dávno, co
zaplnìné ochozy stadionku u kostela sledovaly
chotovinský tým, který se nacházel v popøedí
tehdy oblastního, dnes krajského pøeboru.
V 90. letech se fotbalu v obci velice daøilo, rozjetý válec drtil jednoho soupeøe za druhým. Na Chotovinách si vylámaly zuby mìsta jako napøíklad
Vimperk, Hluboká, Humpolec, Malice, Vodòany, Katovice, Protivín (dnes vedoucí tým 1. A tøídy),
nebo Tøeboò, která dokonce v souèasnosti konkuruje týmùm z divize. Po podzimu se nacházel
chotovinský tým v silné konkurenci na skvìlém,
i kdy trochu neèekaném 3. místì.
Málokdo by si vsadil na to, e stejnou jízdu tým
zopakuje i na jaøe. Jene drsná zimní pøíprava
a mnoho pøátelských zápasù pøidaly týmu sebevìdomí a chu do druhé èásti sezóny, a tak se
zrodila moná nejúspìnìjí fotbalová sezóna historie, tedy koneèné 3. místo v krajském pøeboru
muù. K vidìní byl hodnì pohledný fotbal, hráèi
hráli pøed vyprodanými stadiony a fotbal byl pro
kluky Chotovin na prvním místì. Doufejme, e se
v blízké dobì navrátí ztracená sláva chotovinského
fotbalu a tato historická sezóna se jetì pøekoná.
Chotoviny byly nejèastìji reprezentovány sestavou: Mrzena - Pekárek - Cícha, Vojáèek, R. Passler
- Ilèík, Turek, Hòup, Bartoò - Vach, amboch.
Dále pak: Pouzar, J. Moos, Metelec, tica, Svaèina a dalí. Manaer týmu: Pekárek. Následující
sezóna u tak úspìná nebyla a Chotoviny obsadily 12. místo, i kvùli odchodu nìkterých opor.

Starí áci 2012

Mui B 2007
Dalím slavným okamikem byl bezesporu
úspìch chotovinského béèka v okresním pøeboru ze sezóny 2006/2007. První slova trenéra
Karla Heømánka po úspìchu byla: Splnili jsme
cíl, který jsme si pøáli u nìkolik let. A cíl to
nebyl lehký. Po zimní pauze byla soutì rozehraná velmi dobøe, ale vìtina týmù se v jarní èásti
chtìla na tým coby lídra soutìe vytáhnout a dávaly do zápasù ve. Navíc nastaly dalí problémy
v boji o kýené vítìzství v okresním pøeboru, zranìní hráèù, kde obzvlátì citelnì bylo znát zranìní opory týmu R. Passlera. V jednu chvíli dokonce dolo k sesazení týmu z 1. místa a pomalu se
zdálo, e se sen rozplývá.
Chotovinský fotbal je ale zvyklý na bojovníky,
kteøí se jen tak nevzdávají. Tým to dokázalo jetì
více semknout a i zápasy, které béèko v závìru
prohrávalo, tak dokázalo otoèit. Jedním z dùkazù
byl klíèový zápas s týmem z Vìtrov (koneèný výsledek 3:2). Ke konci sezóny èekaly béèko dva
zápasy se slabími týmy, avak ani tehdy hráèi
neponechali nic náhodì a dokázali získat dostateèný poèet bodù. Poslední souboj sezóny se odehrál v Ratiboøských Horách, kam byl vypraven
dokonce i autobus fanoukù, kteøí byli ji plnì
vybaveni na oslavy úspìchu. Nechybìla jim harmonika, vozembouch, nebo nìkolik lahví ampaòského. K titulu byl potøeba bod, pro který si
hráèi po tìsném výsledku 3:2 doli. Tým byl slo-

ený z hráèù jako R. Passler, Mare, Foøter,
M. Moos, Jinda, J. Passler, imek, Tùma, Suja,
erpán, Klejna, Nìmec, Jordák, Dolej, Novotný,
Vycpálek a dalí. V koneèném souètu B tým
získal 59 bodù se skóre 59:23. Celá sezóna se
nesla ve znamení plného stadionu fanoukù, které tým dokázal doopravdy strhnout a fotbal byl
na výsluní. Do dalí sezóny vstupovali hráèi
s ambicemi obhájit titul mistrù okresního pøeboru, to se vak nepovedlo a nakonec skonèili na
5. místì. Po této sezónì ukonèil trenér Karel Heømánek své pùsobení v chotovinském fotbale.
Významný historický úspìch zaznamenali také
chotovintí starí áci v sezónì 2011/2012. Poprvé v dìjinách místního fotbalu vybojovali postup do krajské elity, o èem dokázali rozhodnout
ji dvì kola pøed koncem soutìe výhrou nad
Daèicemi 3:1, kdy na chotovinský stadionek
u kostela dorazilo pøes dvì stovky lidí. Skvìlou
atmosféru po celou sezónu zajistili ultras sloení
z kamarádù ákovského týmu. Nechybìly vlajky,
transparenty, dýmovnice, neustálé bubnování
a koneèná salva petard na oslavu vítìzství. Tým
byl nasmìrovaný k postupu ji od famózního podzimu, ve kterém áci neztratili ani bod a doslova
válcovali vechny své protivníky. Na jaøe áci u
nehráli s takovou lehkostí, ale i pøesto je nikdo
nedokázal hernì pøevýit. Jediná prohra pøila na
høiti Veselí. Sela se nám opravdu silná generace, tak kvalitní áky mìly Chotoviny naposledy
tak pøed dvaceti lety, taková byla slova trenéra
Èestmíra Køíky. Tým navíc v té dobì úzce spolupracoval s Mladou Voicí, která mìla na vítìzství
také znaèný podíl. Postup do druhé nejvyí soutìe v této kategorii vybojovali hráèi jako Mendel,
O. Èech, Dvoøák, Turek, mejkal, Pìkný, Carva,
Kubela, Korecký, T. a J. Váchovi a dalí. Ti vichni vedeni trenéry È. Køíkou a D. Mendelem st.
Tým v podobném sloení ve spojení s MAS Táborskem dokázal udìlat o nìkolik let pozdìji,
v roce 2015, dalí rekord, kdy v dorostenecké
kategorii dokázal vyhrát nejvyím rozdílem v historii klubu. Planá nad Lunicí tehdy odjídìla
z Chotovin s velkým výpraskem 32:0!
Pøejme chotovinskému fotbalu, a je podobných
slavných okamikù stále více.
Pøítì se tìte na úplné zaèátky
- 20. a 30. léta minulého století.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

