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ZDARMA

STØÍPKY Z OBCE

❖ Vítìzem výbìrového øízení na nákup dopravního auto-

mobilu pro nai zásahovou jednotku se stala firma AGROTEC a.s., která nabídla dopravní automobil L1T Iveco Daily
50C18V za cenu 2 588 800, Kè bez DPH. Výbìr vozidla
musí jetì schválit Centrum pro regionální rozvoj ÈR, oddìlení pro Jihoèeský kraj.
❖ Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje se sídlem
v Èeských Budìjovicích provedla kontrolu jakosti pitné
vody ve vodovodech v Chotovinách, Jeníèkovì Lhotì
a Moravèi. Závìr: Vechny odebrané vzorky splòují
limity pitné vody.
❖ Odbor ivotního prostøedí MìÚ v Táboøe provedl kontrolu ÈOV (èistírny odpadních vod) pro Chotoviny a Èervené
Drustevní ulice
Záhoøí. Závìr: Obec splòuje vechny zákonné limity pro
vypoutìní odpadních vod.
❖ Rada obce schválila dar pro Spolek pøá- ❖ Rada obce schválila zadávací dokumentatel koly Chotoviny ve výi 19 900, Kè. ci pro výbìrové øízení na akci Úprava MK
Dar je urèen na podporu poøádání dìt- Pod pejcharem a oprava MK Drustevní.
ských akcí typu karneval, Den dìtí apod. Práce budou dokonèeny do 30. 6. 2017.
❖ Rada obce vzala na vìdomí výroèní zprá- ❖ Obec Chotoviny obdrela od Jihoèeského
kraje dar v podobì mobilní radiostanice
vu o èinnosti koly za rok 2015/2016.
❖ Rada obce schválila výzvu k podání na- v hodnotì 8 047, Kè. Dar je urèen pro nai
bídky na akci  Zpracování návrhu územ- zásahovou jednotku k vylepení komunikace
Autobusová
pøi øeení krizových situací. Mgr. Zdenìk Turek
ního plánu Chotoviny.
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Tøíkrálová sbírka 2017

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 7. ledna 2017 odpoledne vyrazily skupinky Tøí králù do
chotovinských ulic a domácností.
Výtìek v jejich sbírkových pokladnièkách èinil celkem 11 176 Kè.
Sbírka probìhla také v chotovinském kostele sv. Petra a Pavla. Zde
se vybralo celkem 4 060 Kè.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem spolupracovníkùm
a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc pøi realizaci sbírky  vedoucím
skupinek Tøí králù Adéle Drtinové,
Blance Kaèírkové, Josefínì Kaèírko-

vé, Daniele Krejèové a panu faráøi
P. Vladimíru Korandovi.
Velký dík patøí vem Tøíkrálovým
koledníèkùm  letos koledovali:
Emièka Drtinová, Kristýna Ludvíková, Kristýna Fierová, Adéla Pastyøíková, Kateøina Pokorná, Elika Bervidová, Barbora Stejskalová, Jaroslav Svatek, Frantiek Uhlíø, Adam
Cetlovský a Tomá Král.
Podìkování za pomoc pøi organizaci a koordinaci sbírky v Chotovinách patøí také Mgr. Hanì Vojtìchové z Farní charity Tábor, Ing. Zuzanì Janoukové a Mgr. Martinì
Sochùrkové, zástupkyni øeditele Z
a M Chotoviny.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2017 ve Farní charitì Tábor èiní
88 941 Kè a bude vyuit tímto zpùsobem:
35 % výtìku sbírky bude pouito
na pøímou humanitární pomoc do-

ma 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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POPLATKY, které vybírá v roce 2017 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù
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Kolektivní systém

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2017
nebo pololetnì  do 31. 3. 2017 a do 30. 9. 2017.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2017.

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, nádre)
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, nádre)  splatnost do 30. 9. 2017.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné dle odebraného mnoství pitné vody fakturováno spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (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).

Co je a jak funguje kolektivní systém?

Kolektivní systém EKOLAMP sdruuje výrobce a dovozce osvìtlovacích zaøízení,
za ne plní jejich povinnosti týkající se
zpìtného odbìru a recyklace svìtelných
zdrojù a svítidel, které jim ukládá zákon
o odpadech. Za tímto úèelem EKOLAMP
na území Èeské republiky provozuje systém sbìru, svozu a zpracování osvìtlovacích zaøízení.
EKOLAMP je neziskovì orientovaná spoleènost, která se zavázala za své úèastníky sbírat vechna pouitá osvìtlovací zaøízení bez ohledu na znaèku a datum, kdy
tato elektrozaøízení byla uvedena na trh.
Pøi zpìtném odbìru nerozliuje, zda tato
zaøízení byla pouívána v domácnostech
nebo v komerèní èi veøejné sféøe. Financování sbìru je zajitìno z pøíspìvkù na
recyklaci, které výrobci a dovozci dle svého trního podílu odvádìjí do kolektivního systému EKOLAMP.
Kdo kontroluje èinnost
kolektivního systému?

Vzhledem ke svému úèelu a povinnostem spadá kolektivní systém pod kontrolu místních úøadù, které posuzují øádné provádìní smìrnice o OEEZ. Akreditace, plnìní obchodního plánu a provoz
EKOLAMPu tak spadá do kontrolní pravomoci Ministerstva ivotního prostøedí ÈR.
EKOLAMP zavedl celou øadu kontrolních
mechanismù k dosaení efektivní èinnosti, spolehlivosti úèetního výkaznictví i dodrování pravidel a pøedpisù. Tato èinnost je vykonávána dozorèí radou, vedením a samozøejmì vemi pracovníky.
Vedle toho je EKOLAMP objektem interního auditu provádìného na roèní bázi
nezávislou tøetí stranou. Tento audit provìøuje rùzné oblasti vèetnì financí, logistiky a recyklace, uzavírání smluv atd.
Jak poznám, zda výrobek, kterého se chci
zbavit, odpovídá definici OEEZ a má být
sbírán oddìlenì?

Nejjednoduím zpùsobem, jak poznat,
e se jedná o OEEZ (tzn. odpad z elektrických a elektronických zaøízení), je symbol pøekrtnutého kontejneru umístìný
na výrobku, jeho obalu, návodu k pouití
nebo na záruèním listu. Tento symbol
znamená, e vyslouilý produkt je OEEZ
a mìl by být sbírán oddìlenì v reimu
zpìtného odbìru. Tato znaèka se vak
nachází pouze na EEZ uvedených na trh
po 13. srpnu 2005. Jediným cílem tohoto symbolu je informovat majitele vyslouilého produktu, e by se odpadu mìl
zbavit v reimu zpìtného odbìru. Jinými
slovy, e vyslouilý produkt nepatøí do smìsného odpadu. Symbol
neidentifikuje, nevytváøí ani nepotvrzuje finanèní povinnost výrobce za tento produkt.
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Nová autobusová zastávka
VLAKOVÉ NÁDRAÍ CHOTOVINY
je v provozu.

Foto Z. Pìkná

Na zastávku VLAKOVÉ NÁDRAÍ CHOTOVINY zajídìjí
v pracovní dny nìkteré autobusové spoje ze státní silnice.
Ve smìru z Chotovin do Tábora je to autobus,
který z této zastávky odjídí v 6:02 hodin.
Opaèným smìrem z Tábora do Chotovin zajídí autobus,
který z Tábora odjídí v 17:30 hod. smìr Borotín
a dále pak veèerní autobus ve 22:30 hod. smìr Støezimíø.
Oba spoje odjídìjí z autobusového nádraí
v Táboøe z nástupitì è. 13.
Evropská unie  Evropský sociální fond  Operaèní program zamìstnanost
Vyí odborná kola, Støední kola, Centrum odborné pøípravy, Sezimovo Ústí, Budìjovická 421
Projekt reg. è. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363

Projekt reg. è. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003122

CESTA ZA PRACÍ

ZKUSTE TO JINAK

(Máte anci na rozjezd!)

pro osoby
nezamìstnané déle jak 5 mìsícù nabízíme:

Kurzy zdarma!
Proplácení jízdného a lékaøských potvrzení!
Monost zamìstnání se mzdovým pøíspìvkem!
Nabídka rekvalifikaèních kurzù:

urèeno pro
ENY OHROENÉ NA TRHU PRÁCE
Kurzy zdarma!
Proplácení jízdného a lékaøských potvrzení!
Pøíspìvek na péèi o dítì a dalí závislé osoby!
Monost zamìstnání se mzdovým pøíspìvkem!
Nabídka rekvalifikaèních a vzdìlávacích kurzù:

â Obsluha CNC obrábìcích strojù vèetnì zkouky profesní
kvalifikace
â Soustruení kovových materiálù vèetnì zkouky profesní
kvalifikace
â Úèetnictví s vyuitím PC
â Základní kovoobrábìèské práce vèetnì zkouky profesní
kvalifikace
â Manipulace se zboím a materiálem vèetnì obsluhy
elektro/moto vozíku a zkouky profesní kvalifikace
â Studium pro asistenty pedagoga

â Úèetnictví s vyuitím výpoèetní techniky
â Základní kovoobrábìèské práce vèetnì zkouky profesní
kvalifikace
â Evidence zásob zboí a materiálu a vèetnì zkouky PK
â Základní elektromontání práce vèetnì mìkkého pájení
â Jazykové kurzy (anglický jazyk, nìmecký jazyk)
 vzdìlávací kurz k rozíøení odborných kompetencí
â Základy ití
â Studium pro asistenty pedagoga
â Kondièní jízdy

Dalí aktivity:

â
â
â
â

â
â
â
â

Motivaèní kurz vèetnì finanèní gramotnosti
Základy PC
Individuální podpora a poradenství
Bilanèní diagnostika a ergodiagnostika

Dalí aktivity:

Motivaèní kurz vèetnì finanèní gramotnosti
Základy PC
Individuální a kariérové poradenství
Psychologické poradenství
â Bilanèní diagnostika a ergodiagnostika
Kontaktní osoby:

Bc. Ivana Kotková, tel.: 381 407 421, e.ail: kotkova@copsu.cz  Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, email: podhorska@copsu.cz
Ing. Lucie Wiererová, tel.: 381 407 424, email: wiererova@copsu.cz
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NOVÉ KNIHY
Rosalie Ham  vadlena. Po dvaceti letech, které strávila jako vadlena
v pøedních módních evropských salonech, se Tilly Dunnageová vrací
do malého australského mìsteèka,
z nìj musela v dìtství prchnout.
Hodlá se jen podívat za nemocnou
matkou a zase odjet. Nakonec se vak
Tilly rozhodne zùstat, a pøestoe je
stále vydìdìncem, luxusním a okázalým róbám z její dílny nedokáou
upjaté eny z Dungataru odolat. Díky
krejèovskému umìní, pøátelství se
serantem Farratem - jediným policistou v mìsteèku a nebývalým znalcem rozmanitých látek - i poèínajícímu vztahu s Teddym, tamní hvìzdou australského fotbalu, na jeho
rodinu se ostatní dívají skrz prsty
podobnì jako na tu její, ji místní mezi
sebe, i kdy se zdráháním, nakonec
pøijmou. Spolu se závistí a øevnivostí, které vyvolávají v mìsteèku její
aty, vak vyplouvají na povrch i staré køivdy a zaèíná být zøejmé, e Tilly tajnì kuje temnìjí plán: pomstít
se tìm, kteøí jí ublíili, a to zpùsobem opravdu velkolepým...
John Grisham  POSLEDNÍ VÙLE.
Osamìlý, starý a nemocný miliardáø
Troy Phelan stojí na prahu smrti.
Jeho tøi bývalé manelky s hlouèkem odcizených dìtí kolem nìj krouí jako supi, Troy vak vechny na
poslední chvíli pøeveze a odkáe vekeré své jmìní neznámé dìdièce,
nemanelské dceøi Rachel Laneové,
toho èasu misionáøce u indiánského kmene kdesi v rozlehlých moèálech brazilského Pantanalu. Vyhledat Rachel dostane za úkol prominentní právník z kanceláøe zastupující zesnulého, Nate O´Riley, jen
právì prochází tìkou ivotní krizí.

Zatímco se Nate vypoøádává s nástrahami divoèiny, v soudní
síni se rozpoutá lítý boj o prohláení okující závìti za neplatnou. A ne
se o osudu jedenácti miliard dolarù
definitivnì rozhodne, ivoty vech
zúèastnìných se nenávratnì zmìní...
Eva Urbaníková  ZTRACENÉ. Eva
Urbaníková ve své nové knize pøináí est ivotních osudù, které nenechají nikoho lhostejným. Simona,
Mona, Maruka, Baka, Renáta, Patrícia - est en vypráví o lásce, jakou pøedtím nezaily, o nadìji, o stìhování, o konvertování k islámu,
o zklamání, o nové rodinì, o zmizelých dìtech, o podplacených soudech, o samotì a bezmocnosti,
o boji proti zvykùm a zákonùm muslimských zemí.
Radka Tøetíková  BÁBOVKY. Dvanáct en, dvanáct osudù propojených
v jednom románu. Napadlo vás nìkdy, co øeí milenka enatého mue
a jaká je ve skuteènosti ta pøíerná
manelka, o které jí on vypráví? Nebo
proè má sestra manelky tak patný
vztah se svojí dcerou? Jak se vlastnì cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodièe nikdy neudìlají èas?
A kam se vlastnì podìly ty peníze?
Kdo je vzal, kdo je ztratil, kdo je utratil, kdo je nael a kdo je bude muset
vrátit? Nechte se strhnout upøímnou
zpovìdí hlavních hrdinek, kde nechybí ironie, humor, bolest, napìtí,
nenávist ani láska. Kde se emotivní
pøíbìhy vzájemnì prolínají, jeden
vede ke druhému, k celé øadì zajímavých rozuzlení a potom neruenì pokraèují dál, nìkdy astnì, nìkdy ne, takový u je ivot.
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Pro dìti a mláde:

Brian Selznick  HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV. Kniha Hugo
a jeho velký objev vypráví pøíbìh odehrávající se v roce 1931
v Paøíi. Autorem je americký spisovatel a ilustrátor Brian Selznick.
Ten v knize propojil do souzvuku
vyprávìní prostøednictvím slov a obrázkù. Hrdinou pøíbìhu je Hugo Cabret, který kdysi dávno objevil kresbu, jen mu navdy zmìnila ivot.
Je to sirotek pøebývající v útrobách
runého paøíského vlakového nádraí se svým strýcem, který zde pracuje jako seøizovaè nádraních hodin. S jednou odvánou dívkou se
Hugo snaí objasnit záhadu, ve které figuruje jeho zmizelý otec, nabruèený majitel hraèkáøství a zámek ve
tvaru srdce, kterému schází klíè.
Radka Dráèková  ZANZIBAR JAK
VYITÝ. Zanzibar. Ostrov magického jména, kde se plá svléká donaha, støechy domkù jsou pletené,
a prádlo s vìtrem hrají blues. Zvíøa-

ta tu mívají cestovatelské choutky
a lidé neetøí úsmìvy. Kníka pro dìti
i rodièe je sloená trochu verem
a trochu prózou, ale hlavnì jehlou
a nití a kousky vyslouilých látek,
které i tomu, co opravdu není k uvìøení, dávají hmatatelnou podobu
a záøivé barvy. Plastické obrázky
spolu s dvanácti verovanými a pìti
prozaickými texty hravì a s humorem provedou malé cestovatele ivotem ostrovanù i zvíøat z ospalé
vesnièky jménem Jambiani, kde i
nejvednìjí vìci jsou velmi neobyèejné. Kníka pro zvìdavé oèi a ui.
Megan MacDonald  SLÁVA NELE
NÁLADOVÉ. Marná sláva, je tu dalí
Nela Náladová! Právì teï se potýká
s árlivou - árlí na anetku Pìnkavovou, které otiskli podobiznu na
titulní stránce novin. Vydává se na
strastiplnou pou za vlastní proslulostí a úspìchem. Nalaïte se na Nelu
Náladovou a doprovoïte ji na cestì
za slávou.
Z.Sumerauerová

Dne 14. 1. 2017 jsme zhlédli detektivní drama
divadelního souboru VOIVOT KRYSÍ DÙM.
Diváci mohli s napìtím sledovat detektivku z Anglie
30. let, plnou napìtí, záhadných vrad a dìdictvíchtivých manelek. Dìj pøíbìhu se odehrával tìnì
po pohøbu lorda Harolda Bankse, kdy je v jeho domì
pøeètena poslední vùle. Lord Banks se rozhodl své
celé dìdictví odkázat jedné ze svých bývalých pìti
manelek, ale pouze za podmínky, e se mezi sebou
do dvou hodin domluví, která z nich to bude. V tu
chvíli zaèíná boj o dìdictví a o pøeití.
Zuzana Sumerauerová

Nejlepí gulá uvaøí Apríl
V sobotu 1. dubna 2017 provoní sál kulturního domu vùnì masa, cibule a papriky.
Probìhne zde ji tøetí roèník soutìe o nejchutnìjí gulá, kterou poøádá Spolek pøátel koly Chotoviny. Letoní Guláování odstartuje v 18 hodin ochutnávkou pøihláených guláù. Návtìvníci svými hlasy zvolí tøi nejlepí guláe, jejich kuchaøi si odnesou
drobné ceny. Po ochutnávce bude následovat aprílové posezení
s pøíjemnou hudbou a tancem. Vaøíte výborný gulá, který vdy
zachutná Vaim blízkým, pak neváhejte a pøihlaste se! Pøihláky
zasílejte na e-mailovou adresu pechacovaj@centrum.cz nebo na
tel. 606 383 696. Uzávìrka pøihláek je 26. bøezna 2017. Pøijïte se
pøíjemnì pobavit a pochutnat si na vynikajících guláích. Tìíme
se na setkání s Vámi.
Jana Lorencová  pøedseda spolku
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ZLOÈIN NÁSILNÉHO SMILSTVA
Tak se to u nìkdy stává, e èlovìk  mnohdy v tom nejlepím
úmyslu  vyvolá situaci, ale ta se mu
pak nìjakým zpùsobem vymkne
z ruky a na svìtì je malér jako vyitý. Následky takového stavu nebývají právì veselé a aktéøi takovýchto
hrátek nesou jejich dopady mnohdy po celý ivot.
Petr a Pavel Beranovi byli dvojèata. Jejich otec mìl v Bechyni dobøe zavedenou a tudí i prosperující
firmu, a tak mohl chlapcùm poskytnou ve, co potøebovali k bezstarostnému ivotu a jetì nìco navíc.
Chlapcùm se dostalo potøebného
vzdìlání a ve Francii krátké praxe
v oboru. Po jejich návratu je otec
uvedl do vyí spoleènosti  bechyòské smetánky, zajistil jim sluné postavení, a tak nebyl problém,
aby oba chlapci vykroèili do ivota
rovnýma nohama.
Jak se dalo pøedpokládat, oba
mladíci v enském svìtì brzy budili
mimoøádnou pozornost i ivý zájem
a rozhodnì si nemohli stìovat na
nedostatek pøíleitostí k seznámení
s mnoha atraktivními pøíslunicemi
nìného pohlaví. Dá se øíci, e oba
bratøi mìli vpodstatì stejné povahy,
zájmy i záliby, ale v jednom se pøece
liili a to dosti výraznì. Byl to jejich
pøístup k enám. Zatímco Petr byl
pøelétavý a své partnerky èasto støídal, Pavel se hned napoprvé zakou-

kal do Jany Èejkové, dcery vlivného
bechyòského obchodníka. Byla
z toho láska jako trám a protoe ani
rodièe nebyli proti, zanedlouho se
konala honosná svatba. Pavlovi rodièe pro novomanele koupili pìknou vilu, rodièe nevìsty se také nedali zahanbit, svatebním darem bylo
nové auto, a tak se zdálo, e jejich
cesta ivotem bude vysypána kvìty.
Ale osud rozhodl jinak.
Psal se rok 1927 a astní novomanelé dùstojnì oslavili roèní výroèí spoleèného ivota, kdy se stala vìc, která podstatnì zasáhla do
jejich manelství. Jana byla velice
pohledná ena, dobøe se umìla bavit, byla veselá a vtipná, a tak nemohla ujít pozornosti sého novopeèeného vagra Petra, který nepropásl jedinou pøíleitost, aby jí navtívil. Na tom samém by nebylo nic
zlého, kdyby se tak výhradnì nedìlo, kdy byl Janin manel mimo
dùm. A tak se jednou stalo, co se
stát nemìlo a Jana díky momentální
slabosti Petrovi podlehla. Kdy se
vzpamatovala z chvilkového oblouznìní, byla zdìena. Pøísahala si, e
to bylo jednou a naposledy  jen to
u bylo pøíli pozdì. Petr se do Jany
vánivì zamiloval, byl jí neustále
v patách a nemínil se jen tak vzdát.
Jana byla zoufalá. Nevìdìla co
dìlat, a tak se nakonec rozhodla, e
se radìji manelovi pøizná. Jene

Kadý nový rok pøináí
lidem rùzné zprávy, buï
dobré nebo i smutné.
Pro èleny klubu dùchodcù
zaèal tento rok velice smutnì. Z naeho
støedu odeel dne 21. ledna dlouholetý
èlen a dobrý kamarád Ludvík Markvart
ve vìku 90 rokù. Pro svou veselou povahu byl v kolektivu velice oblíben. Rád
skládal rùzná blahopøání k výroèím naich èlenù, k svátku matek a pøi rùzných oslavách.
Za ve, co pro klub vykonal, mu velice dìkujeme.
Ludvo, pøi naich setkáních nám bude moc chybìt. Budeme
na Tebe stále vzpomínat.
Za klub dùchodcù M. Pekárek

úplnou pravdu se bála doznat, protoe dobøe vìdìla, e provedla nìco,
co se velice tìce odpoutí, a tak jí
neastnì napadlo pouít cestu faleného pøiznání. Jednou veèer se
pøed svým muem rozplakala a prosila ho, aby Petrovi nedovolil k nim
chodit, kdy on sám je mimo dùm
a jako dùvod tak neobvyklého pøání
øekla, e ji Petr znásilnil. Prý mu
jako pøíbuznému úplnì dùvìøovala,
ale prý zneuil její nezkuenosti
a ne se mohla vzpamatovat, dosáhl
svého. Jana v duchu pøedpokládala,
e se celá vìc mezi bratry vyøeí nìjakým doèasným svárem, manel
zakáe, aby ji Petr navtìvoval, a tím
bude vìc odbyta. Jene to byl kardinální omyl!
Pavla rozzuøilo, e Petr zklamal
jeho dùvìru, znièil mu manelství
s Janou a proto rezolutnì prohlásil,
e to jen tak nenechá. Násilí na enì
prý patøí pøed porotu a protoe Petr
se zachoval hanebnì, nebude brát
oohled na to, e je jeho bratrem.
Janu vzal za ruku a odvedl jí na komisaøství, kde uèinil trestní oznámení. Janu nenapadlo nic moudøejího, ne setrvat na vylhané historce

a proto do protokolu barvitì vylíèila, jak jí Petr jednou odpoledne pøepadl v bytì, zkroutil jí ruce, aby se
nemohla bránit a pak jí brutálnì znásilnil.
Kola spravedlnosti se pak roztoèila. Petr byl zatèen a obvinìn ze
zloèinu násilného smilstva, co je
porotní delikt a znamená obligatorní vazbu. Mezi ním a Janou dolo
k podrobné konfrontaci, pøi které vyly najevo trhliny v Janinì výpovìdi.
Mladá ena se zaèala zaplétat do
chytøe kladených otázek a nakonec
doznala, e o ádné násilí nelo,
protoe Petrovi se oddala zcela dobrovolnì.
Obvinit nìkoho z trestného èinu
není malièkost, a tak se situace obrátila. Petr byl zprotìn obaloby
a Jana byla stíhána pro zloèin køivého obvinìní. Pøed soudci pak Jana
pravdivì vypovìdìla, jak se co sbìhlo. Na svou obhajobu uvedla, e se
domnívala, e se celá vìc urovná
v rodinì a pak u jen ze strachu pøed
manelem, ze studu i obavy z rozvrácení manelství nerozumnì setrvávala na livé výpovìdi. Soud zváil vechny okolnosti a Janì uloil
trest: est mìsícù tuhého aláøe.
Ovem podmínìnì.
Jaroslav Wimmer

Spolek pøátel koly Chotoviny
Vás srdeènì zve
na tradièní

KARNEVAL

sobota 11. února 2017
od 15 do 18 hodin

Kulturní dùm Chotoviny
Èeká na Vás: i Klaun
O
i Hodnocení
CÍN
nejkrásnìjích
U
C
masek
i Diskotéka

a zábavné soutìe

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Vladimír Vazda, Chotoviny
Marie Moosová, Èervené Záhoøí
70 let Miloslav Koeluh, Èervené Záhoøí
Jaroslav Koeluh, Moraveè
Petr Krätzer, Chotoviny
80 let Drahoslava Burdová, Beranova Lhota
85 let Marie Bouèková, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

i Tvarování balónkù
Vstupné 20 Kè. Èlenové spolku mají vstup zdarma.

Noví obèánci

Ema Novotná
Èervené Záhoøí

Stela Cíchová
Liderovice

Elen Merxbauerová
Èervené Záhoøí

Nikol Merxbauerová
Èervené Záhoøí

tìpán Krätzer
Èervené Záhoøí
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Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2017
Zaèátek jarních kuelkáøských soutìí vdy
patøí mistrovstvím vech kategorií o tituly pøeborníkù  mistrù a mistryò jednotlivcù táborského okresu, tentokrát pro rok 2017.
První, jako vdy, zahájili nai nejmladí, a to
ve ètvrtek 5. ledna 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 (60 hs) vítìzí
Thea Petrù, Sokol Chýnov  272. Dalí stupnì
ovládají nae mladé nadìje, 3. místo Jana Svaèinová  237, 4. místo Jana Bartoòová  215
a 5. místo Karolina Cápková  208. V pátek potom na stejné kuelnì pokraèují dorostenci a dorostenky disciplínou 120 hs. Vyhrává Zuzana Mihálová, Loko Tábor výkonem 554, druhá konèí
Lenka Køemenová  krásných 543, 4. místo Martina Køemenová  479. V kategorii dorostencù je
první Dan Aujezdský  554. Nai hoi se tentokrát
protrápili na 4. místo David Bartoò za 487 a na
6. místo Pavel Makovec za 458 kuelek.
Vichni nai výe uvedení se kvalifikovali na
Mistrovství kraje v Nové Bystøici a Èeských Budìjovicích. Tak snad se bude daøit, vem dríme
palce!

V sobotu 8. ledna následovala nejprestinìjí
kategorie muù, jako vdy na Lokomotivì Tábor.
Jednokolový systém náhozu na 120 hs nedává
prostor chybám. Nakonec po výborném výkonu
624 kuelek vítìzí opìt Pavel Petrù, Sokol Chýnov. Nai zástupci se ani letos výraznì neprosadili, snad jen 8. Libor Hrstka  543 mùe jetì
pomýlet na postup do Daèic.
Ostatní nai: 9. Jan Foøter  539, 15. Petr Køemen  528, 21. Milo Filip  515, 22. Jan Bartoò
 513, 24. Zbynìk Hein  507 bodù.
Senioøi se seli na Hiltonu Sezimovo Ústí
v soutìi náhozem na 100 hs. První místo vybojoval Vladimír Kuèera  464, KK Loko Tábor, pìkné 4. místo za výborný výkon 448 kuelek uhrál
Lubo Bervida a získal tím postupové místo na
krajské mistrovství do Slavonic. Dále 10. místo
Jan Chobotský  422, 13. Miroslav Vacko  412,
14. Jiøí Svaèina  410 kuelek.
Hráèky bez rozdílu vìku hostila nae kuelna
v Chotovinách v disciplínì 100 hs. Na úvod si
o okresní juniorskou pøebornici ji tradiènì zahrála nae dìvèata s následujícím krásným výsledkem: 1. Gábina Kuèerová  409, 2. Klára mejkalová  399, 5. Lucie Liková. Vechny postu-

pují na krajské klání, které
se hraje v Èeských Velenicích.
V kategorii seniorek jsme letos zastoupení
nemìli, vítìzí Vìra Návarová  426, Sokol Chýnov. V enské skupinì se nakonec okresní pøebornicí stává nejmladí úèastnice nae Iva Svatoová výkonem 445 poraených kuelek, kdy posledním hodem poráí devítku a v souètu má
o celou 1 kuelku více, ne druhá Blanka Maková z Chýnova. Tøetí místo uhrává Alena Makovcová  422 a nae zastoupení podtrhává estým
a postupovým místem Lenka Køemenová  380.
Vechny nás budou reprezentovat v Nových Hradech.
Celková rekapitulace: Mistøi Okresu Tábor: juniorky  Gábina Kuèerová, eny  Iva Svatoová.
Druhé místo: dorostenky  Lenka Køemenová,
juniorky  Klára mejkalová. Tøetí místo: ákynì
 Jana Svaèinová, eny  Alena Makovcová. Jak
je vidìt, nae slabí polovina nás válcuje!
Vem naim zástupcùm dìkujeme za snahu,
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 2017

Poslední lednový víkend se rozehrály boje
o krajské tituly jednotlivcù pro rok 2017 a postupy na mistrovství ÈR vech kategorií.
Mladí a starí áci / ákynì (kategorie 10  12
a 13 14 let ) hráli v Nové Bystøici.
V kategorii mladích ákyò vítìzí Thea Petrù
z Chýnova výkonrm 258 kuelek na 60 hs. Nae
dìvèata se v kraji neztratila, 5. místo Jana Bartoòová  198, 6. Jana Svaèinová  197 a 8. Karolína Cápková  176 bodù. Urèitì pøíslib do dalích roèníkù.
Dorostenky a dorostenci pokraèovali disciplínou 120 hs v Èeských Budìjovicích. Nae dìvèata na Dynamu, kde vyhrála Barbora Pýchová
z Nové Bystøice  531, obsadila: 13. místo Martina
Køemenová  453 a 16. Lenka Køemenová  431.
Chlapci potom hráli na Lokomotivì, zde vítìzí
Karel Koubek z Blatné  553. Umístìní naich:

17. David Bartoò  479 a 20. Pavel Makovec  448
kuelek. Nae mláde se tentokrát nepopasovala
z tìkými drahami, zùstali jsme daleko za oèekáváním a vkládanými nadìjemi, snad tedy pøítì...
Turnaj en s naím poèetným zastoupením
hostily Nové Hrady. Nakonec vítìzí Lucie Èurdová ze Sobìnova  561, nepostupové 7. místo
uhrává Alena Makovcová  516, 10. Lenka Køemenová  507 a 11. Iva Svatoová  506 kuelek.
Také urèitì umìjí zahrát lépe.
Mui bojovali v Daèicích, 1. místo obsadil
Jaroslav Vychodil  597, Trhové Sviny. Libor Hrstka nepøekvapil, spíe slabích 519 staèilo jen na
22. místo.
Zastoupení jsme mìli i v nejstarí v kategorii seniorù, kteøí hráli ve Slavonicích. Pøi nevelkých
výkonech vyhrává Vladimír Kuèera z KK Tábor 
542 kuelek. Ná zástupce Lubo Bervida si vy-

bral slabí okamik, který ho stál lepí umístìní,
ale 9. místo za 516 na premiéru v této skupinì je
sluné.
No a to nejlepí nakonec! Pøebor kraje v juniorech / juniorkách a kuelna v Èeských Velenicích, disciplína 120 hs. Jako vdy jsme se neztratili v bojích o juniorskou pøebornici. Tentokrát
vítìzí a získává titul Mistra kraje a postup na MÈR
v Ai Hanka Vrecková z Nové Bystøice za vynikajících 596 kuelek. Krásné druhé místo obsadila
výborným výkonem 550 kuelek Gábina Kuèerová a zajistila si také postup na MÈR. Gratulujeme
a zároveò pøejeme hodnì zdaru, pìkné výsledky
a sportovní záitky na Mistrovství Èeské republiky.
Letoní krajské výsledky nám, a na Gábinu,
moc radosti nenadìlaly. Doufejme, e pro pøítí
roèníky se nai zástupci lépe pøipraví a vrátí se na
pøední krajské pozice, kde hlavnì v mládenických kategorií vdy váleli.
M. Vacko
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2016 / 2017
Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

KK Loko Tábor  Chotoviny
1536 - 1535  2 : 2
Bartoò 553,
Martina Køemenová 494, Lenka Køemenová 488.
Utkání s Táborem se pro nás zaèalo vyvíjet velmi dobøe. David kvalitním
výkonem zajistil pomìrnì hladce první bod pro nae drustvo. Martina
díky vìtímu poètu poraených kuelek získává bod druhý. Lenka má za
úkol udret náskok 30 kuelek, co se jí a do poslední dráhy daøí. Tam
se bohuel tìstìna otoèila zády a po nervy drásajícím boji prohráváme
celkovì o jednu jedinou kuelku. I kdy bylo vítìzství nadosah, bod za
remízu se také poèítá.
Chotoviny  TJ Sokol Kdynì
1391 - 1310  2 : 2
Bartoò 523,
Martina + Lenka Køemenová 435, Makovec 433.
Z tohoto domácího utkání jsme nutnì potøebovali získat body. První bod
obstaral velice dobøe hrající David. Velmi hezkým výkonem zajistil náskok 100 kuelek. Druhé Martinì se vak nedaøí a støídá ji Lenka, která
uhrává pouze jeden dílèí bod a je srovnáno na 1:1, i kdy náskok se
poøád daøí dret. Pavlovi se bohuel také nedaøí. Slibnì rozehraný zápas ztrácíme a opìt se musíme smíøit pouze s remízou.
Poslední domácí utkání soutìe:
26. 2. nedìle 10:00 Chotoviny  Kuelky Holýov

Drustvo A  Divize Jih

TJ Tøebíè B  Chotoviny
3273 - 3258  6 : 2
Hein 558,
Bartoò 552, Køemen 535, Vacko 503, Foøter 555, Hrstka 555.
Do Tøebíèe jsme jeli s bojovnou náladou a chtìli jsme bojovat o kadý
bod. První dvojice bohuel prohrává. Honza B. hrál vyrovnanou partii,
ale závìr patøil soupeøi, který zahrál nejvyí nához 597. V prostøední
dvojici jsme u získali za výhru Zbyòka bod. Pøed poslední dvojicí jsme
sice prohrávali o 68 kuelek, ale na dva hráèe v této disciplínì to není
tolik. Libor s Honzou F. bojují jako lvi, daøí se jim stáhnout kuelky, a u
to vypadá, e si odvezeme body za výhru. Ale poslední doráka nás sráí
k zemi, ani výhra, ani remíza. Prohráváme o 15 kuelek.
Chotoviny  TJ Start Jihlava
2527 - 2447  7 : 1
Hrstka 430,
Køemen 417, Foøter 418, Bervida 409, Hein 426, Bartoò 427.
Soupeø z Jihlavy nepatøí mezi nae oblíbené. Povinné body musíme
vybojovat. První tøi nai hráèi vyhráli opravdu tìsnì o 4,7,15 kuelek.

Florbalisté po polovinì nadstavby
se ujal vedení 2:4. Pak pøila popøedposlední
První turnaj nadstavby
proti Realu Tábor jsme zahájili ve velké formì, skóre otevøel O. Mládek, kterého doplnil
Luke a Draci vedli v poloèase 2:1.
I druhý poloèas zaèal podobnì, nejdøíve Vaník a pak L. Carva zvýili na
4:1. Soupeø sníil, avak D. Èech
zvýil na tøíbrankový rozdíl 5:2.
Soupeø dokázal opìt sníit, ale skvìle
hrající D. Èech dokázal poslat svùj
tým opìt do tøíbrankového rozdílu.
Pak pøila nepozornost v zadních øadách a v poslední minutì bylo skóre
6:5. Drama se nakonec nekonalo,
nebo L. Carva peèetil nae vítìzství
do prázdné brány 7:5. Ve druhém
zápase zpoèátku støílel góly soupeø.
Nejprve do vlastní branky, a pak i do
naí. Vaník strhl vedení na nai stranu 2:1 a my jsme si mysleli, e to
pùjde samo. Nedokázali jsme ovem
promìnit nìkolik velikých ancí.
Soupeø naopak potrestal dvì chyby
v rozehrávce a na konci se mohl radovat z vítìzství 2:3.
Na druhém turnaji nás èekaly tøi
zápasy. V prvním zápase proti Koicím jsme v polovinì prvního poloèasu prohrávali. Kotrlík vyrovnal
a poloèas skonèil smírnì. Druhý poloèas zaèal snovì, soupeø si z úvodní buly vstøelil gól do vlastní branky.
To bylo ale z naí strany na dlouho
ve. Soupeø vyrovnal a zanedlouho

slední pìtiminutovka, kterou
jsme museli hrát v oslabení za
napadení (oplácení) po odpískání. Dostali jsme dalí gól a ani
sníení D. Èecha neodvrátilo poráku 3:5. Ve druhém zápase proti Realu Tábor jsme se nedokázali dostat
k naí høe a soupeø rychle vedl 0:1.
Zlepení v kombinaci a v pohybu se
dostavilo bohuel a v poslední pìtiminutovce druhého poloèasu, kdy
u ale soupeø vedl 0:4 a smìøoval za
3 body. D. Èech a pozdìji O. Mládek
u jen korigovali výsledek na koneèných 2:4. V posledním zápase opìt
proti Koicím to byl ji jiný zápas
plný bojovnosti a odhodlání. Zmìnili jsme taktiku v obranné èinnosti
a to pøineslo i nae vítìzství. První
gól vstøelil Kotrlík. Pak soupeø otoèil na 1:2. Pìkný vyrovnal a Kotrlík
dokonce otoèil na 3:2. Soupeø do
poloèasu vyrovnal na 3:3. Na víc gólù
se i díky skvìle chytajícímu gólmanovi Málkovi nezmohl. Ve druhém
poloèasu jsme góly støíleli jen my,
nejprve Luke, pak O. Mládek a na
závìr Kotrlík dokonal hattrick a my
jsme vyhráli 6:3.
P. Havlík

Tabulka

skóre body
1. Koice Bulldogs 27 : 13 1 2
2. Tazmani Jistebnice12 : 22 8
3. Draci Chotoviny 20 : 20 6
4. Real Tábor
18 : 22 4

Luboovi se moc nedaøilo a prohrál o 31. Ale závìreèná dvojice Zbynìk
s Honzou B. dotáhli tento zápas do vítìzného konce.
Domácí utkání jarní èásti:
10. 2. pátek 17:30
Chotoviny A  TJ Sokol Èastrov
24. 2. pátek 17:30
Chotoviny A  TJ Centropen Daèice D

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  Dyn. È. Budìjovice 2492 - 2507  4 : 4
Kuèerová 441,
Chobotský 397, Makovcová 408, Køemenová 435, Svatoová 418, Filip 393.
Jaro zaèínáme s Dynamem a stejnì jako poslednì doma pøicházíme o
jeden bod za remízu 4:4. Nehráli jsme tak patnì, kluci trochu zaostali za
dìvèaty, ale hlavním dùvodem byly dva výrazné výkony soupeøe v prvním
a tøetím duelu (459 a 460). Bohuel, aè se vichni snaili sebevíc, tak
posledních 15 kuelek u se stáhnout nepodaøilo. Tak tøeba pøítì venku.
Loko È. Budìjovice B  Chotoviny B 2422 - 2292  6,5 : 1,5 Kuèerová 409,
Chobotský 380, Svatoová 354, Svaèina 386, Køemenová 398, Filip 365.
Zápasy venku - to je nae noèní mùra. Podle naich výkonù to vypadalo
na okresní pøebor. A to jsme se tak snaili! Pùl bodu získala Lenka a bod
Gábina. Na ty se nechalo alespoò trochu koukat. Ostatní se snad polepí.
Domácí utkání jarní èásti:
3. 2. pátek 17:30
Chotoviny  TJ Spartak Sobìslav
17. 2. pátek 17:30
Chotoviny  TJ Kunak A
3. 3. pátek 17:30
Chotoviny  KK Èeský Krumlov

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2255 - 2245  5 : 3
Makovec 425,
Nohejlová 381, mejkal 357, Liková 345, Bartoò 397, Pekaøová 350.
Vyrovnané utkání se astným koncem. Na úvod Slávka vyhrává, potom
dvakrát ztrácíme. David Bartoò srovnává na 2:2, ale nakonec Pavel Makovec otáèí i kuelky a na celkové èíslo vítìzíme. Podìkování mladíkùm.
KK Loko Tábor C  Chotoviny D 2632 - 2444  7 : 1
Bartoò 430,
Liková 394, Pekaøová 368, Nohejlová 429, mejkal 403, Makovec 420.
V Táboøe s céèkem se nevyhrává, i pøes sluné výkony nás soupeø drtí.
(domácí táborské výkony 436, 454, 440, 386, 460, 456).
Domácí utkání jarní èásti:
8. 2. støeda 16:00
Chotoviny  TJ Sokol Chýnov B
M. Vacko
Mirek Zeman nám bude hodnì chybìt

Dne 12. ledna nás navdy opustil
ve vìku 67 let dlouholetý èlen oddílu,
úspìný kuelkáø a hlavnì kamarád,
pan Miroslav Zeman.

Èest jeho památce!

U jako dítì pamatoval zrod naeho oddílu v roce 1960, protoe pocházel z kuelkáøské rodiny. Bìhem své hráèské kariéry byl tahounem naich
týmù, a to v krajském pøeboru a pozdìji i ve III. lize muù. Pøestoe
velkou vìtinu èasu oblékal dres naí TJ, stihl si i odskoèit na
úspìná tøetiligová hostování do oddílù bývalé Elektroisoly, pozdìji
Lokomotivy Tábor a pelhøimovského Spartaku. Pomáhal také vychovávat øadu naich mladých kuelkáøù. Velkou radost mu udìlala
dcera Mirka, která dosáhla a na titul juniorské Mistrynì Èech.
Díky své povaze a pøístupu k ivotu si Mirek získal øadu kamarádù
i mezi naimi soupeøi. Hodnì kuelkáøù (a nejen kuelkáøù) na nìj
vzpomíná pod jeho pøezdívkami Eda nebo Baron.
Kromì kuelek byl jeho velkou láskou i chotovinský fotbal. Pøi domácích zápasech mìl své oblíbené místo u bývalého kiosku, odkud
rozdával své vtipné komentáøe nejen mezi ostatní fanouky, ale
èasto rozesmál i hráèe na høiti a donutil k úsmìvu i jinak váné
rozhodèí.
Jeho humor byl vdy chytrý, trefný a vìtinou i hodnì bøitký. Pod
tou skoøápkou z ironie, sarkasmu a satiry byla vdy cítit laskavost
a velká láska a úcta k èlovìku. A navíc si umìl udìlat legraci i sám ze
sebe. Jako kdyby jeho ivot napsal svým perem pan Bohumil Hrabal.
Mirek nám bude hodnì chybìt, ale v naich vzpomínkách bude existovat poøád.
Kadý, kdo ho znal, si urèitì dokáe vybavit spoustu historek,
kterými bavil své okolí.
Dovolte tedy, abychom se spoleènì rozlouèili s naí (v pravém
slova smyslu) legendou chotovinských kuelek:
Mirku, Míro, Edo, Barone! Díky moc ... za vechno!
Lubo Bervida, pøedseda TJ Sokol Chotoviny
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Fotbalové devadesátky: Mui hrají nejvyí soutì kraje!
Oslava devadesátých narozenin klubu TJ Sokol Chotoviny se
nezávratnì blíí. V tomto èísle se
pod naí lupu dostanou 90. léta,
léta sice stále jetì minulého století, avak u velmi blízká souèasnosti.
Jak u jsme zmínili v posledním pohledu do
minulosti, muský hlavní tým vítìzstvím v okresním pøeboru roèníku 1988-89 postoupil do krajské I.B tøídy. Velké úsilí vak musel vynaloit celý
výbor, aby byly zabezpeèeny finanèní náklady pro
vechna drustva a navíc  bylo potøeba sehnat
pro vyí krajskou soutì A týmu kvalifikovaného
trenéra. Tím se nakonec stal pan Mrzena z Tábora. Bylo také tøeba sehnat dalí hráèe, pøedevím
pak umonit hostování nìkolika vojákùm v naem oddíle bez finanèní náhrady. Za Chotoviny
tak mohli hrát hráèi z rùzných koutù republiky 
z Prahy, Brna, Teplic a také dva hráèi ze Slovenska. Vechny tyto starosti vak vedly ke krásnému
druhému místu za postupující Blatnou.
Obecnì se období kolem Sametové revoluce
vyznaèovalo velkými zmìnami, ke kterým docházelo i v oddíle. Dosavadní výbor odstoupil, navreno a následnì i schváleno bylo sloení nového

výboru. Tým muù pak poádal o pøeøazení do
skupiny D, která se zdála být fotbalovì slabí a tím
i nadìjnìjí pro postup do I.A tøídy. Dalí zmìnou byl odchod trenéra Mrzeny, kterého nahradil
Jaroslav Nìmec. Vichni vojáci, kteøí za Chotoviny hostovali, museli bìhem roku 1991 do civilu.
I pøesto vak bilance v sezonì 1990-1991 byla
velmi radostná. Drustvo skonèilo na prvním
místì a postoupilo do I.A tøídy krajského pøeboru.
Rok 1992 byl významný pøedevím vznikem
nového drustva a vlastnì i nové ligy  ligy nad
33 let. V konkurenci týmù ze Sezimova Ústí, Sobìslavi, Draic, Mladé Voice, anebo týmù podnikù jako Silon a Kovosvit se tým Chotovin
neztratil a pravidelnì obsazoval pozice kolem
5. místa.
O to dùleitìjí pak bylo pùsobení A týmu
v I.A tøídì. Celá soutì se vlastnì dala nazvat soubojem tehdejího Kovosvitu Sezimovo Ústí a naeho týmu o prvenství a postup do vysnìného
krajského pøeboru. A sen se splnil! Mui postoupili do vyí soutìe, kdy si s sebou nesli jednu
velmi dobrou statistiku  2 roky na domácí pùdì
neprohráli.

Vstup do nejvyí krajské soutìe byl velmi
úspìný. Trenérem se stal Karel Ilèík, pøilo také
nìkolik hráèù z okolí a vyích soutìí. Vechny
tyto okolnosti mìly vliv na dobrou výkonnost
mustva. Jako nováèek tým obsadil krásné 3. místo. Výsledky i hra celého kolektivu vedly ke zvýené návtìvnosti pøi zápasech. Na kadý venkovní
zápas byl vypraven autobus plný fanoukù, na
domácích zápasech pak nebylo 200 divákù ádnou zvlátností.
Dalí roèník ji nebyl zdaleka tak úspìný.
Projevily se výkonnostní výkyvy, co dokazují
mnohé výsledky. Pøes vechny potíe, které oddíl
provázely, nejsledovanìjí tým obsadil 3. místo.
Dùleité pro výbor bylo obnovení èinnosti dorosteneckého týmu.
O jetì vìtím trápení mùeme hovoøit v sezonì 1994-95. Propad o 9 pøíèek oproti minulé
sezonì znamenal koneèné 12. místo.
Èasté støídání trenérù, marodka hráèù a nedobré výsledky nakonec znamenaly sestup týmu
do I.A tøídy. Prozatím nikdy nebyl tým muù tak
vysoko, jako tomu bylo v letech 1992-95. Pøejme
chotovinskému fotbalu podobné úspìchy, které
se zapíí do dìjin.

Halový turnaj v reii dorostencù, doma zùstalo zlato i støíbro!

Hodnì veselo bylo v kabinì chotovinského dorosteneckého výbìru poslední lednovou nedìli. Svìøenci trenéra Malenického dokonale vyuili domácího
prostøedí a ovládli kvalitnì obsazený halový turnaj. V Chotovinách pøibyl mezi
trofeje zlatý i støíbrný pohár.
Pìt týmù, mezi nimi Chýnov, Sokol
Sezimovo Ústí, soupeøi dorostu ze soutìe a vzdálený Pacov, který figuruje ve
stejné soutìi v sousedním kraji. Divácky nejatraktivnìjí byly ale zápasy dvou
chotovinských výbìrù. Tak vypadala základní skupina, ve které si to systémem
kadý s kadým rozdaly vechny týmy.
Instrukce pro chotovinské hráèe byly jasné - dorostenecké áèko celý turnaj ovládnout a béèko alespoò postoupit mezi
4 nejlepí. U první zápasy ale jasnì naznaèily, e to bude jetì lepí.
Výbìr èíslo jedna i s oporami muského týmu, O. Èechem, D. Mendelem
a J. Váchou, válcovali jednoho soupeøe
za druhým a v celé skupinì nemìli se
4 výhrami a skóre 14:4 konkurenci. Ani
béèko nezaostávalo, nejen e ve vzájemném chotovinském souboji prohrálo
pouze o gól 2:3, ale dokázalo hrát vyrovnanì i s ostatními soupeøi a hladce postoupilo do semifinále.
Tam to bylo zase od nuly, A tým
narazil na Sokol SÚ, který v prvním vzájemném ohromnì vyhroceném zápase
porazil 2:0. Jene teï to bylo o nìco sloitìjí, zápas byl extrémnì vyrovnaný
a o postupujícím rozhodoval a penaltový rozstøel. V tom pøedvedly oba dorostenecké manèafty velké pøedstavení,
natìstí se astnìjím koncem pro
domácí. Záøili hlavnì brankáø Poèinek
a obránce Kotrlík, který promìnil hned
tøi ze esti penalt. Druhý chotovinský tým

nemìl cestu do finále také vùbec jednoduchou, na to, e Pacov porazil pouze
jednogólovým rozdílem, se po turnaji u
nikdo neptal.
Vrchol turnaje, finálový zápas, to byla
parádní podívaná. Do jedné brány si stoupla dorostenecká jednièka, Poèinek, pozdìjí vítìz ceny pro nejlepího brankáøe, a svatyni A týmu stráil penaltový
hrdina Kotrlík. Akce støídala akci, v zápase bylo hodnì emocí, ale hernì se vechno vyvíjelo podle oèekávání. Áèko nakonec porazilo kolegy z béèka 3:1, trefil se
Vácha a dva góly zaznamenal Mendel,
který se se esti pøesnými zásahy stal
i nejlepím støelcem turnaje. Bronz nakonec brali hráèi Sokola Sezimovo Ústí.
Turnaj hodnotím velice pozitivnì.
Áèko nemìlo konkurenci a béèko pøekvapilo. Jsem hodnì spokojený s naimi výkony i s prùbìhem celého turnaje, a na
neastné zranìní naeho hráèe, kdy si
Matìj Kubík vyvrknul kotník. Snad bude
fit a pomùe celému týmu v jarních bojích v soutìi. Èeká nás jetì spousta prá-

ce, chystáme se i na soustøedìní a doufám, e vechna nae práce
bude nakonec na jaøe znát, hodnotil trenér Michal Malenický
a naznaèil i plány jeho týmu.
A tým  Mendel, O. Èech, J. Vácha, Mrzena, Kotrlík, Makovec.
B tým  D. Èech, Kubík, Cetlovský, Voborský, erpán, Samek,
Fier. Brankáø obou týmù - Poèinek.

Áèko tvrdì trénuje a chystá se na soustøedìní
Tým dospìlých zahájil pøípravu hned první lednové úterý. Hráèi se scházejí dvakrát týdnì. Zaèíná se
výbìhem v terénu, pak následuje hala  posilování,
cvièení na rozvoj dynamiky a síly a na závìr fotbálek.
Tréninkovou morálkou týmu jsem nadený, i kdy
kluci mají pracovní a jiné povinnosti, snaí se pravidelnì a poctivì trénovat, chodí nás kolem 12-14, naposledy pøilo dokonce 16 hráèù. V lednu to byla
víceménì hrubá pøíprava, tradièní osmikilometrový
okruh Polánka - Beranova Lhota - Jedlany a Chotoviny
byl sice na zaèátku straákem, ale u na konci ledna byli
nìkteøí sami mile pøekvapeni, jak se jejich výkon zlepil, dokonce o nìkolik minut, øíká trenér Duan Mendel.
Ani v únoru bìhání nekonèí, ale pøejde se na kratí
úseky kvùli rychlostní vytrvalosti. A pøidá se míè a více

herních èinností. Na zaèátku bøezna pak èeká áèko
ètyødenní soustøedìní na Mozolovì. Doufám, e si
kluci najdou èas a zase poøádnì potrénujeme. K dispozici bude i sauna a bazén a samozøejmì doufám, e
se tým zase o kousek více stmelí, doplòuje trenér.
V bøeznu pak èekají áèko i pøátelské zápasy, take
si fanouci mohou zatrhnout v kalendáøi tøi termíny.
V sobotu 11. 3. od 14:00 hrají Chotoviny na Soukeníku proti Ratiboøským Horám, dalí sobotu 18. 3.
od 10:00 ve Voticích proti Meznu a v nedìli 26. 3.
od 15:00 na Soukeníku s Mladou Voicí.
Jarní èást okresního pøeboru pak startuje v nedìli
2. dubna, a to hned soubojem prvního s druhým.
Chotoviny pojedou do Bechynì.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

