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Roèník XXV.

Èíslo 3

Obecní ples

aby svou taneèní sestavu pøedvedla znovu.
K poslechu a pøedevím k tanci
hrála skvìlá kapela Big Papa,
která nás roztanèila ji od samého zaèátku.
Ve 22.00 hodin nám modelky ukázaly, jaká krásná móda se
v edesátých letech nosila, a e
se rozhodnì nemusíme bát tyto
modely nosit i v dnení dobì.
Po pøehlídce retro atù byly
vyhláeny nejoriginálnìjí retro
modely návtìvníkù.

Dne 18. 2. 2017 se konal ji
devátý obecní ples. Ten letoní
probíhal ve stylu 60. let. O tom,
e Vás téma zaujalo, nás pøesvìdèila úèast témìø 200 návtìvníkù.
Ples svým slovem zahájili ve
20 hodin moderátor Zbynìk Smr
a pan starosta Zdenìk Turek.
Hned poté nám pøedvedly své
taneèní vystoupení dìti pod vedením Petry Voèadlové. Dìvèata trénovala pùl roku, a tak kdy
selhala technika, nelo jinak, ne
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rádio èi stylové balíèky plné samých dobrot.
O pùlnoci mnohé pøekvapilo
vtipné vystoupení Petry Voèadlové a její taneèní skupiny.
Dobrá nálada nás neopustila a tancovalo se a do samého
závìru. Ples se velmi vydaøil!
A tak se ji tìte na ten pøítí,
tentokrát 24. 2. 2018.
Zuzana Sumerauerová

Jednání vèelaøù

Vydaøené
makary

bøezen 2017
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A tady to mìla porota opravdu tìké! Je obdivuhodné, jak
se návtìvníci na ples dokonale pøipravili a nenechali nic náhodì. Nechybìly krásné úèesy,
paruky, aty, halenky, suknì,
kravaty... Nutno podotknout, e
vìtina modelù z let edesátých
pocházela ze skøíní naich babièek a dìdeèkù.
Pøed pùlnocí probìhlo slosování vstupenek o krásné ceny.
astní výherci si odnáeli domù kromì jiných výher i gramo-
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Výzva pro obèany

V období vegetaèního klidu se na Vás
obracíme se ádostí o oøezání vìtví,
stromù a keøù pøesahujících do chodníkù a komunikací. Tato zeleò zhoruje
prùjezdnost a ohrouje bezpeènost.
Pokud vìtve neodstraníte
do 31. 3. 2017,
zajistí oøez pøesahující vegetace obec.

Vývoz septikù
Firma T-servis Chotoviny opìt pøijímá
objednávky na vývoz septikù.
S objednávkou vývozu se obracejte
na p. Bartoe, tel. 777 224 695.

POPLATKY, které vybírá v roce 2017 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. 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).
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STØÍPKY Z OBCE

❖ Vítìzem výbìrového øízení na akci Úprava místní ko-

munikace Pod pejcharem a Oprava místní komunikace Drustevní v Chotovinách je firma STRABAG, a.s.,
nabídková cena 2 408 704,66Kè vèetnì DPH. Práce budou provedeny v termínu od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
❖ Rada obce projednala ádost o zlepení dopravní obslunosti obce. Poadavek je, aby více dálkových autobusù jedoucích z Prahy do Tábora mìlo zastávku Chotoviny rozcestí. Poadavek projedná starosta s dopravními spoleènostmi.
❖ Nabídku na akci Zpracování návrhu územního plánu
Chotoviny podalo vech pìt oslovených firem. Obálky
budou otevøeny v úterý 7. bøezna.
❖ RO schválila finanèní dar ve výi 19 900,- Kè pro Spolek
pøátel koly Chotoviny. Finanèním darem podpoøí obec
poøádání dìtských kulturních akcí typu karneval, dìtský den apod.
Mgr. Zdenìk Turek

Vèelaøi z Chotovinska jednali

V pátek 24. 2. 2017 jsme zhlédli v kulturním
domì veselohru ROZMARNÝ DUCH od divadelního a osvìtového spolku Fikar Nadìjkov.
Spisovatel Charles Condomin se chtìl pro svou
novou knihu pouèit o spiritistických seancích,
médiích a arlatánech, a tak pozval na veèeøi proslulé médium, mysteriózní madam Arcati.
Madam Arcati je bláznivá starí dáma budící jen soucitný úsmìv.
Pøesto se jí, nejspí omylem, podaøí pøivolat ducha zesnulé první
manelky pana Condomina, která se jmenovala Elvira.
Elvira je viditelná pouze pro Charlese a také pouze s ním komunikuje. Nikdo jiný jí nevidí a neslyí. To velice rozèiluje souèasnou
Charlesovu manelku Ruth. Charles v tomto podivném rodinném
propletenci zaívá hotové peklo. Balancuje mezi ivou a mrtvou
manelkou a je zcela bezradný...
Zuzana Sumerauerová

Minutou ticha jsme uctili památku pana P. Sedlonì a pana
J. Prchlíka, kteøí v roce 2016
navdy opustili nae øady.
Pøedseda spolku vèelaøù pøítel D. evèík nás seznámil se
stávající organizaèní strukturou
spolku. Spolek øídí pìtièlenný
výbor a 8 dùvìrníkù. Máme celkem 68 vèelaøù a k 1. 9. 2016
jsme mìli 493 vèelstev, k datu
konané schùze nám jich zbylo
383. Mimo tato vèelstva je na
naem území dalích 122 vèelstev od vèelaøù, kteøí jsou z jiných vèelaøských spolkù. Pøi
dnení sloité nákazové situaci
je nutno zajistit, aby kadý vèelaø léèil svoje vèelièky v souladu s rozhodnutím Krajské veterinární správy. Vìøíme, e kadý

vèelaø se chová
odpovìdnì a léèí. Jako perlièku
uvádím, e za c.k.
Rakouska vèelaø
u soudu nemusel pøísahat, e
bude mluvit jen pravdu, protoe vèelaø mluví jen pravdu. Následovala obsáhlá diskuze o zpùsobu a metodách nutného léèení.
Vìøíme, e tento rok bude
úspìný a nae vèelky se nám
vem postarají o bohatou úrodu ovoce, zeleniny a kvìtin.
V. Zeman, místopøedseda spolku

HLEDÁM PRONÁJEM

RODINNÉHO
DOMU (BYTU)
se zahradou

(cca do 8500, Kè)

S pøípadným
pozdìjím odkoupením.

tel.: 739 406 976

731 986 154
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Karneval pobavil malé i velké

V sobotu 11. února 2017 se sál kulturního domu
v Chotovinách naplnil dìtským smíchem. Konal
se zde tradièní dìtský karneval, který pøipravily
maminky ze Spolku pøátel koly Chotoviny.
Na 350 malých a velkých návtìvníkù èekalo
odpoledne plné dìtských soutìí, tance, zábavy a sladkostí. Pestrobarevné a rùznorodé masky zhodnotila porota ze 17 dospìlých návtìvníkù. Rozhodování nebylo jednoduché. Vechny masky byly krásné, originální a jedineèné. Pøi vyhláení výsledkù proto nechybìly
i slzièky smutku. Malou náplastí na neúspìch pøedstavovaly sladké karamelky. V pìti kategoriích nejvíce zabodovali pavouèek, vodníèek a kominíèek, ebestová, vodník a papouek, rajèe, Pipi dlouhá punèocha a Hippie mu, oblak, zubní pasta a kartáèek a Abraham Lincoln, poulièní lampa, Pat a Mat a srdcová dáma. Masky
s nejvíce body obdrely sladký ovocný dort. Dalí ocenìné masky
získaly drobné dárky. Pøekvapením letoního karnevalu bylo klaunské vystoupení. Klaun Cucíno pobavil malé i velké diváky svým
kouzelnickým, taneèním a bublináøským umìním. Úspìch mìly
té tvarované balónky znázoròující pejska nebo meè. Drobnou vrás-

kou na celém odpoledni bylo nìkolik odmítavých reakcí na výbìr
vstupného. Velice nás tyto reakce mrzí, protoe snahou celého
Spolku je pøipravit vem dìtem bez rozdílu atraktivní volnoèasovou zábavu. A kadá legrace opravdu nìco stojí! A proto dìkujeme
vem, kteøí pøili, pøispìli na dobrou vìc a strávili s námi pøíjemnì
vydaøené odpoledne. Zároveò velmi dìkujeme za finanèní podporu Obci Chotoviny, díky ní se karneval mohl v tomto rozsahu
uskuteènit.
Jana Lorencová  pøedseda spolku
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HISTORKY Z CHOTOVINSKA

Po létech pomstìná vrada

Parkovì upravený prostor okolo
chotovinského kostela sv. Petra
a Pavla dnes u pouze nìkolika atributy pøipomíná, e zde pùvodnì byl
høbitov. Na nìm právì pøed stotøiceti lety byl za velké úèasti lidu z irokého okolí uloen k vìènému odpoèinku Václav Noháèek.
Noháèek byl èetník a nebylo mu
souzeno odejít z tohoto svìta pøirozenou smrtí. Pøi obìtavém plnìní
sluebních povinností, kdy chránili
majetek svých spoluobèanù, byl surovì zavradìn.
Vrady a brutální násilí jsou
v dnení spoleènosti bìné jako
houska na krámì, ale v té dobì byl
podobný èin vzácností a proto není
divu, e na Táborsku vyvolal veobecné pobouøení a zdìení.
Celý pøípad zaèal tím, e známý
a oblíbený èetník Noháèek byl déle
ne týden nezvìstný. Pátrání po nìm
bylo bezvýsledné  prostì zmizel!
Jeho zohavené tìlo zcela náhodou
nala malá pasaèka 18. èervna 1874
ve vyputìném mezenském rybníce.
Bylo zabaleno v hrubém pytli a na
první pohled bylo jasné, e Noháèek
byl surovì zavradìn. Pachatel, nebo
spíe pachatelé, mu pro jistotu uvázali na nohy velké kameny, aby jeho
tìlo nevyplavalo, co se jim do jisté

míry podaøilo, protoe pøivolaný lékaø konstatoval, e Noháèek leel ve
vodì asi deset dní. To také ale bylo
vechno, co vyetøovatelé o tomto
pøípadu vìdìli, a to bylo alostnì
málo k odhalení pachatelù tak hrùzného èinu.
Bìhem nìkolika dnù sice byli
zatèeni dva podezøelí  potulný dráteník a jistý Martin Flasch, oba z Nové
Støezimíøe, ale brzy byli proputìni
pro nedostatek dùkazù na svobodu.
A pak bylo dlouho ticho.
Celý pøípad upadal pomalu do
zapomìní, kdy v roce 1876 byla
veøejnost vzruena zprávou, e Martin Flasch byl jako èlen zlopovìstné
bandy øádící po léta na Táborsku
zatèen a odsouzen na osm let do
tìkého aláøe. Trest si nejdøíve odpykával ve vìznici v Praze a pozdìji
byl pøemístìn do Plznì na Bory.
A opìt plynul èas.
V roce 1880 se ve vìznici pøihlásil jeden z Flaschových spoluvìzòù,
e chce podat svìdectví. Byl vyslechnut a vyetøovatel asl! Spoluvìzeò
uvedl, e v noci, kdy v cele vichni
spali, vyslechl, jak Flasch svému kamarádovi, té trestanci, vypravuje,
jak jetì se dvìma kumpány pøed
esti lety sprovodili ze svìta jednoho èetníka.
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Nastalo velké vyetøování, pøi kterém byly vyslechnuti jetì vìzni.
Flasch zapíral, ale nakonec se pod
tíhou dùkazù pøece jen pøiznal. Vypovìdìl, jak onoho osudného dne
se jetì se dvìma kumpány chtìl
vloupat do Straòákovského statku.
Noháèek, který právì vykonával pravidelnou noèní obchùzku, je ale vyruil. Lupièi se dali na útìk, ale Noháèek je pronásledoval. Na silnici Ve
stráních ho proto pøepadli a zavradili. Bezvládnou mrtvolu pak zabalili do pytle a hodili do rybníka. Netuili, e v pøítích dnech se zaène
s jeho odpoutìním.
Pøi pøelíèení s Martinem Flaschem se vystøídalo tøicet svìdkù, ne
soud vyøkl koneèný ortel: trest smrti
provazem. Kdy se Flasch mìl vyjádøit k rozsudku, øekl cynicky, e chce
doít ve vìzení a po smrti mít policejní dohled. Své komplice ale nikdy neprozradil a trest na sobì vykonal sám. V nestøeeném okamiku vyskoèil z okna a pádem z výe se
zabil.
A zase uplynul rok. Pak se ale
proslechlo, e Flaschùv vagr Jan
Truhláø vulgo Nachtigal se v podnapilosti v hospodì chvástal, e to byl
on, kdo oné èervnové noci v roce
1874 pomohl Noháèkovi ze svìta.
Shodou náhod v té samé dobì jistý
Jan edina z Mezna se zase jedné
enì cestou z Mladé Voice pod slibem pøísné mlèenlivosti svìøil, e

mìl úèast na Noháèkovì vradì
a vychvaloval Flasche, e mìl charakter, protoe své kamarády nevyzradil.
Samozøejmì, e takto svìøené
tajemství bylo jako kdy ho vyloí
na krám. Znovu bylo obnoveno etøení a vina obou muù byla u soudu
jasnì prokázána. Soud ocenil jejich
spoluúèast na Noháèkovì vradì
doivotním aláøem pro kadého
z nich. Teprve potom mohla due neastného Noháèka mít pocit, e se
koneènì doèkala spravedlnosti.
Noháèkùv hrob shodou okolností
na chotovinském høbitovì pøipomíná jediný zachovalý pomník, dnes
u bez ozdob a pamìtní desky, pomineme-li v køoví zcela zmizelý pomníèek dvou dcer zdejího lesníka
a bezejmenný elezný køí.
Jaroslav Wimmer

III. roèník soutìe o nejchutnìjí gulá

GULÁOVÁNÍ
tentokrát spojené s taneèní zábavou

sobota 1. dubna 2017
od 18 hodin

Kulturní dùm Chotoviny

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let MUDr. Jiøí Holub, Chotoviny
Jarmila Bartoòová, Chotoviny
Jaroslav Petránìk, Èervené Záhoøí
Iva Hlinková, Chotoviny
Jiøí Polánecký, Chotoviny
Jindøich Lachout, Èervené Záhoøí
65 let Bohumila Voboøilová, Èervené Záhoøí
70 let Josef Kolací, Chotoviny
Eva Richterová, Èervené Záhoøí
Boena Nováková, Chotoviny
91 let Vladimír Dulík, Chotoviny
93 let Josef Vlasák, Polánka
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

K dobré náladì a tanci zahraje

DUO FAMILY KABE Boøetín.
Vstupné 50 Kè, dìti zdarma.
Ochutnávka guláù zdarma.
Pøihláky do soutìe

do 26. bøezna 2017

u Jany Lorencové
tel.: 606 383 696
pechacovaj@centrum.cz
Akci poøádá
Spolek pøátel koly Chotoviny.

Noví obèánci
Eva Nováková
Chotoviny

Petr astný
Chotoviny

Oliver Èadek
Èervené Záhoøí

Miriam Jandová
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
James Kimmel Jr.  SOUD PADLÝCH
ANDÌLÙ. Pùsobivý pøíbìh o spravedlnosti a odputìní. Brek Cuttlerová má vechno - milovaného manela, roztomilou dcerku a úspìnou
právní praxi. Jednoho dne o vechno jako mávnutím proutku pøijde.
Ocitne se na osamìlém eleznièním
nástupiti, má zakrvácené aty a nemùe si ani za nic vzpomenout, jak
se tam dostala. Nabízí se jediné vysvìtlení. Je mrtvá. Uvázla mezi svìty
na záhadném místì, kde ijí lidé z její
minulosti. Jen co se vak dozví, e ji
sem poslali proto, aby vstoupila
mezi ty, kteøí obalovávají a obhajují
due u Posledního soudu, její nadìje na útìk pohasne a nahradí ji
strach z budoucnosti. Uvìdomí si,
e nejdøív se musí postavit tváøí v tváø
hrozné pravdì o své smrti. Kdy
neèekanì zjistí, e pøed soudem stojí
ona sama, dozví se pøekvapující odpovìï na snad nejdùleitìjí otázku
ze vech: Kdo je skuteèným posledním soudcem naich ivotù?
Radka Tøetíková  TO PØÍÍ MOØE.
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivì obyèejné rodiny, ve kterém autorka umoní ètenáøi nahlédnout nejen do køehké due dvacetileté Hanky, ale také do osudù dalích, vzájemnì propojených postav.
S lehkostí sobì vlastní vypráví nelehký pøíbìh o pocitech. O bolesti,
o nedorozumìní, o strachu, o bezpodmíneèné lásce, o otázkách a odpovìdích, které se vichni snaíme
v ivotì najít. O nadìji.
Vlastimil Vondruka  Jáchymovtí démoni  Letopisy královské komory. Mladý rytíø Jiøí Adam z Dob-

ronína se stane písaøem
Královské komory a jeho úkolem je
dohlíet na poøádek v Údolí svatého
Jáchyma, kde se podaøilo nalézt støíbro. Do nové osady se stahují horníci z druhé strany hor a s nimi pøicházejí lidé, kteøí tu hledají obivu,
nìkteøí ovem ne vdy èestnou. Krátce po pøíjezdu mladého Jiøího Adama dojde k vradì enkýøe Margolda. Zdá se, e jde o banální zloèin,
jene svìdci hovoøí o dvou démonech. Vyjde najevo, e obdobná vrada se stala pøed dvìma dny, kdy zemøel øeznický mistr. A aby toho nebylo málo, pozdìji dojde k dalí vradì.
Marta Davouze  ZRCADLENÍ. Postøehy z let 1989 - 2014. Soubor
èlánkù, fejetonù a esejù, které autorka psala a vydávala v uplynulých
25 letech v rùzných èeských periodikách (MF Dnes, Lidové noviny, Literární noviny atd.). V nich s ironií
a vtipem sobì vlastními komentuje
kadodenní ivot kolem sebe, módu,
kulturu, mezilidské vztahy, zajímá se
ale i o vývoj na politické scénì èi
mezinárodní události, nejprve z pohledu významné osobnosti praského umìleckého ivota, posléze obohaceného o atlantickou optiku
z Bretanì.
Robert B. Parker  PØÍLIV. Policejní
éf Jesse Stone z massachusettského mìsteèka Paradise stojí pøed zatím nejsloitìjím pøípadem své kariéry. Na vrcholku léta vyplaví moøe
v massachusettském mìsteèku Paradise na bøeh rozkládající se tìlo
mrtvé eny. éf paradiské policie
Jesse Stone se poutí do vyetøová-
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ní pøípadu, který se následnì
ukáe být mnohem sloitìjím,
ne se zpoèátku zdálo. Urèení
totonosti utonulé je jen prvním krokem pøi pátrání, které jej za-

vede do luxusního svìta floridských
jachtaøù, pod jeho pozlátkem se
skrývá morální úpadek, alkohol, drogy, pornografie a sexuální zneuívání mladistvých.

Justin Somper  VAMPIRÁTI - PØÍLIV
HRÙZY. Dvojèata Connor a Grace
Hrommovi se na konci prvního dílu
astnì shledali a jsou spolu na pirátské lodi Diablo. Zatímco Connorovi se ivot mezi piráty líbí, Grace
se touí vrátit na plavidlo vampirátù. Podaøí se jí navázat s lodí spojení a dovídá se, e dalí èlenové posádky se bouøí. Kdy se Connor pøihlásí na pirátskou akademii, Grace
se bez jeho vìdomí vrací k vampirátùm; chce pomoci svému pøíteli Lorcanovi, který pøiel o zrak, kdy se ji
snail chránit. Mezitím Sidorio, bývalý èlen posádky vampirátské lodi,
který se jako první vzbouøil proti
svému kapitánovi...
Maryrose Wood  NEPOLEPITELNÉ DÌTI ZE SÍDLA ASHTON. Jen díky
nezmìrnému úsilí sleèny Penelopy
Lumleyové, kuráné vychovatelky,
jsou teï Alexandr, Beowulf a Kasiopea mnohem víc dìtmi ne vlèími
mláïaty. U si zvykli nosit obleèení.
A skoro pøestali výt na mìsíc. Ale
hlavnì se dovedou ubránit nutkání,
aby honili veverky po stromech. Aèkoli má sleèna vychovatelka na dìti
dobrý vliv, vánoèní veèírek paní
domu promìnili v hon a témìø znièili starobylé sídlo Ashtonù. Zatímco probíhají opravy, Ashtonovi
s Penelopou a dìtmi se pøechodnì
stìhují do Londýna. Penelopa je
v sedmém nebi, nebo hlavní mìsto
nabízí tolik moností, jak mùe svo-

je mimoøádné áèky vzdìlávat. Zároveò je plné velijakých nástrah.
Jacqueline Wilson  VUDE DOBØE, DOMA NEJLÍP. Jmenuju se Tracy Beakerová a nejradi ze veho
hraju Vadí nevadí, protoe se ádného pøíkazu neleknu a vdycky vyhraju. A vám radím, abyste radi nezkoueli øíkat, e tohle není nejlepí
kníka na svìtì! Myslela jsem si, e
budu ít se svou pìstounkou Mandy
astnì a do smrti. Dovolte, abych
se zasmála! Vùbec to tak nedopadlo.
Mandy je hroznì lakomá a pøísná.
Nechce mi kupovat znaèkové obleèení a kvùli tomu se mi dìti ve kole
posmívají. Take se nedivte, e chodím za kolu. Mám takové tajné místo, kde se scházím s dvìma kluky,
Alexandrem a Fotbalem. Hrajeme
spolu Vadí nevadí - a já vdycky vyhraju. Protoe jsem ze vech nejlepí. Fakticky!
Francesca Simon  POMSTA DAREBÁÈKA DAVIDA. Darebák David pøichází za dìtmi s dalí øadou pøíbìhù. Dozvíme se v nich, jak opravil
tatínkovi poèítaè, jak si vedl na hodinì plavání, jak psal domácí úkol
nebo jak spøádal sladkou pomstu.
Mezi obìti jeho bájeèných zlomyslností patøí samozøejmì jako vdy
jeho bráka Vzorný Vítek, kamarádka Náladová Nela a dalí dìti ze sousedství. Darebákovi Davidovi zkrátka není radno plést se do cesty.
Z. Sumerauerová

nic nezmìní a my obsadíme
14. místo letoního roèníku
TFbL (loni 13). Zápas proti Realu se vyvíjel jednoznaènì, nejdøíve Hodaj nastøílel hattrick
a poloèas skonèil 3:1. V druhém
poloèase gól pøidal jetì Pìkný
na 4:1. Soupeøi se podaøilo sníit na 4:3. Pak Kotrlík a oba

Mládci (Ondøej a tìpán) pøispìli po gólu na koneèných 7:3.

Pro dìti a mláde:

FLORBAL  GAMER OVER!
V únoru se florbalisté
snaili vylepit svoji pozici pøi závìreèném úètování. Na prvním únorovém
turnaji proti Tazmanùm byl
první poloèas velmi opatrný,
kdy se z kadé strany prosadil
jen jeden støelec. Za nás skóroval Carva, soupeø brzy vyrovnal
a poloèas skonèil 1:1. Druhý poloèas byla taktická hra. My jsme
prohrávali a Kotrlík vyrovnal na
2:2. Soupeø vstøelil gól a Kotrlík
opìt vyrovnal na 3:3. O výsledku rozhodli bratøi Mládkové nejdøíve tìpán a pak Ondøej a my
jsme vyhráli 5:3. Dalí zápas
proti Koicím jsme zase vedli
díky gólu Praáka. Soupeø skóre otoèil na 1:2 a Carva vyrovnal. Pak jsme navýili Kortlíkem
a Carvou na poloèasových 4:2.
V druhém poloèase jsme bránili
výsledek a nakonec se povedlo
ubránit na vítìzství 4:3. Tímto vý-

sledkem jsme se posunuli na
2. místo v tabulce pøeboru.
Na druhém turnaji jsme
se nejprve støetli s Tazmani
Jistebnice. První gól jsme
vstøelili my a to konkrétnì Ondra Mládek. Soupeøi se podaøilo vyrovnat. Pak gólem skonèila sraená støela obránce Heømánka. Pak jsme po vydaøeném
útoku zvýili na 3:1 Ondrou
Mládkem a na 4:1 navyovala
posila z Voice Hodaj. Soupeø
do poloèasu sníil na 4:2. Druhý poloèas byl z naí strany zodpovìdný, více jsme se vìnovali
obranì a doufali, e se podaøí
rychlý protiútok. Tato taktika se
podaøila a Ondra Mládek zvýil
na 5:2. Soupeø pøed koncem
druhého poloèasu sníil na koneèných 5:3. V druhém a pøitom
posledním zápase letoního
pøeboru bylo jasné, e na koneèném poøadí výhra a ani prohra

Tabulka

P. Havlík

skóre body
1. Koice Bulldogs 43 : 24 2 1
2. Draci Chotoviny 41 : 32 1 8
3. Tazmani Jistebnice 21 : 37 8
4. Real Tábor
26 : 38 7
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2016 / 2017
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Èastrov
2547 - 2474  5 : 3
Hein 448, Køemen 439, Foøter 430, Bervida 400, Hrstka 410, Bartoò 420.
Tento zápas se hrál jako na houpaèce. Sbírali jsme body støídavì, ale
natìstí nahrané kuelky od Zbyòka a Libora nám zaruèily vítìzství.
KK Loko Tábor  Chotoviny
3330 - 3195  8 : 0
Hein 538, Køemen 517, Bartoò 550, Foøter 520, Hrstka 510, Bervida 560.
V okresním derby jsme si pøáli pøivézt aspoò bod. Bohuel, aè to tak
nevypadá, tak pìt hráèù prohrálo o pár kuelek a nakonec jsme si odvezli
debakl - kanára.
Chotoviny  TJ Centrop. Daèice D 2518 - 2556  2 : 6
Køemen 423, Vacko 368, Hrstka 450, Bervida 428, Foøter 409, Bartoò 440.
Nae síla je vdy domácí kuelna. Jenome tentokrát jsme byli oslabeni
o Zbyòka, který omarodil. Vìdìli jsme, e utkání bude tìké, ale nepøipoutìli jsme si nìjaké komplikace. Bohuel nevalné výkony a tìsné
prohry duelù umonily Daèickým dobýt nai kuelnu a zaslouenì si
odvézt body. Tato ztráta nás hodnì mrzela.
Poslední domácí utkání:
17. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Nová Vèelnice
7. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice B

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  TJ Sp. Sobìslav 2488 - 2457  6 : 2 Køemenová 434,
Chobotský 418, Makovcová 398, Svatoová 398, Kuèerová 416, Svaèina 424.
Okresní derby se Sobìslaví. Jetì máme v pamìti lekci, kterou nám u
nás doma hosté udìlili v podobì kanára. To je ale dávno. Tentokrát
jsme pøipraveni a pomìrnì slunými výkony soupeøe pøehráváme, by
nìkteré duely byly o pár. Take zaslouené vítìzství.
TJ Silon Sez. Ústí  Chotoviny B 2488 - 2533  3 : 5 Køemenová 485,
Chobotský + Svatoová 372, Makovcová 453, Svaèina 421, Kuèerová 408,
Filip 394.
A dalí okresní derby. Tentokrát jedeme bojovat o body do Sezimova
Ústí. Zaèátek je rozpaèitý, ale dalí dva duely Lenky a Áji jsou naprostou
pohádkou. Navíc Lenka stanovila nový enský rekord sezimácké kuelny.
V dalí høe Jirka získává tøetí bod a Gábina s Miloem u jen hlídají
nahrané kuelky. To se povede a vezeme domù cenné body.
Chotoviny  TJ Kunak A
2327 - 2379  4 : 4
Chobotský 386, Makovcová 401, Køemenová 401, Svaèina 400,
Kuèerová 382, Filip+Svatoová 357.
Kunak..., kdy se podíváte na nae výkony, není tøeba dalího komentáøe. Na tahle èísla jsme dokázali jetì ètyøi duely vyhrát. Bohuel dva
lepí výkony hostù staèily na to, aby nás o víc jak padesát porazili na
celkovém èísle. Proto si za nai momentální nemohoucnost vezou bod
domù.

TJ Tatran Lomnice  Chotoviny B 2416 - 2383  5,5 : 2,5 Køemenová 414,
Makovcová 395, Svatoová 395, Kuèerová 374, Filip 406, Svaèina 399.
V Lomnici se nám moc nedaøí. Ani tentokrát to nebyly ádné obrvýkony. Dreli jsme se na hranici ètyøstovky a s tím si soupeø poradil, by mu to také nijak zvlá nepadalo. Pøedevím nám utekli v plných, v doráce jsme je jednoznaènì porazili. koda!
Poslední domácí utkání:
10. 3. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Sokol Nové Hrady
24. 3. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Spartak Trhové Sviny

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  TJ Silon S. Ústí C 2220 - 2265  2 : 6
Otradovec 387,
mejkalová 377, Nohejlová 383, mejkal 369, Liková 365, Pekaøová 339.
Tentokrát jsme svými prùmìrnými výkony na Silon C nestaèili.
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2407 - 2473  2 : 6
Liková 430,
Kubeová 429, mejkalová 414, Nohejlová 420, Otradovec 423, mejkal 357.
V Táboøe se nám vìtinou daøí, hezké vítìzství podpoøené osobním rekordem Lucky Likové.
Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov B 2245 - 2159  5 : 3
Otradovec 436,
Kubeová 376, Nohejlová 400, mejkal 369, Pekaøová 342, Liková 322.
Poslední zápas základní èásti pøeboru nepøinesl ádné drama, povinná
domácí výhra a tøetí místo pro následné duely.
Soutì pokraèuje nadstavbovou èástí PLAY OFF, zaèínáme dvojzápasem
s LOKO E.

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

TJ Silon S. Ústí  Chotoviny
1551 - 1523  2 : 2
Lenka Køemenová 535, Bartoò 503, Makovec + Martina Køemenová 485.
Na Sezimák jedeme s tím, e nemáme co ztratit, ale bodík by se hodil.
A od zaèátku to vypadalo opravdu nadìjnì. Lenka krásným výkonem
zajiuje první bod. David pøidává druhý a k dobru máme pouhých 31 kuelek. V závìru se vak ji bohuel tak nedaøilo, nahrané kuelky ztrácíme. Ale i tak  mùeme se radovat, mise byla splnìna, máme bod za
remízu, v kterou nikdo moc nevìøil.
Chotoviny  Kuelky Holýov
1447 - 1346  4 : 0
Køemenová Martina 495, Køemenová Lenka 453, Bartoò 499.
Do dneního zápasu jdeme s jasným cílem  je tøeba vyhrát. První jde do
boje Martina. I kdy to po první dráze tak nevypadá, tak nakonec pøedvádí velmi sluný výkon, svého soupeøe poráí. Lenka také bojuje jako
lvice a pøidává druhý vítìzný bod. David svádí se svým soupeøem napínavý souboj a nakonec vyhrává o 3 kuelky a drustvo se veze na vítìzné
vlnì  vyhráváme 4 : 0.
Tento krásný výsledek nás posouvá do nadstavbové èásti soutìe ze 4. místa
tabulky. Semifinálové zápasy budou sehrány o víkendu 18. a 19. 3. 2017 na
neutrální kuelnì, která bude dodateènì vybrána.

TABULKA DRUSTVA D
základní èást
1. KK Lokomotiva Tábor C
2. TJ Silon Sezimovo Ústí D
3. TJ Sokol Chotoviny D
4. TJ Silon Sezimovo Ústí C
5. TJ Spartak Sobìslav B
6. KK Lokomotiva Tábor E
7. TJ Sokol Chýnov B
8. KK Lokomotiva Tábor D

22
17
17
16
13
12
8
7

TABULKA DOROSTU
základní èást
1. TJ Jiskra Hazlov
2. Kuelky Holýov
3. TJ Silon Sezimovo Ústí
4. TJ Sokol Chotoviny D

22
16
14
12

5. KK Lokomotiva Tábor
6. CB Dobøany
7. TJ Sokol Kdynì

11
7
2

M. Vacko
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LETONÍ MAKARY SE VYDAØILY:

Makarní prùvod. To je dalí
z mnoha ohromnì mimoøádných
dnù v roce, kdy se celá obec spoleènì veselí. Vyvolení se obleèou do
masek, ostatní pøipraví obèerstvovací stanice plné koblih a nápojù
a skvìlá akce mùe zaèít. Ta letoní
ale zpùsobila hodnì vrásek vìtinì
Chotovákù. Pøi pohledu na makarní prùvody v jiných obcích a mìstech ne jednomu se mohlo zdát, e

na nì v Chotovinách zapomnìli.
Poslední únorový víkend, poslední
monost, ale jak se øíká, byla to tøenièka na dortu!
Fotbalisté, funkcionáøi i fanouci
a pøátelé TJ Sokolu Chotoviny, to
byli hlavní strùjci sobotních radovánek v ulicích Chotovin. Celkem
pøes 30 masek, mezi nimi vyèníval
zejména Asterix s Obelixem, banán,
jezdec na ptrosovi nebo trojhlavý

drak. Klasiky zastupoval tøeba medvìd, snìhulák nebo Mexièan, samozøejmì vichni v doprovodu harmonikáøù. Veselo bylo celou cestu pøes
Chotoviny a do vedlejích vesnic
a zpìt, zejména pak ale na závìreèném stanoviti  v hospodì U Sluneèkù.
Ostatnì jako kadý rok, i ten letoní nabídl pohled na zajímavou
finanèní èástku.
Ta poputuje samozøejmì jak jinak, ne ke stadionu U Kostela a vý-
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raznìji ji pocítí zejména fotbalová
mláde.
Vem, kteøí do kasièky pøispìli
patøí obrovský dík. V klubu i jeho
okolí to lape, snad se to projeví i na
tom nejhlavnìjím, fotbalovém trávníku.
Mui i dorostenci u mají za sebou soustøedìní. Soutìe se neúprosnì blíí a hlavnì tyto dva kádry
mají pøed jarem nalápnuto hodnì
vysoko. Snad se ve vydaøí a v létì
se bude slavit!

Chceme soutì vyhrát! Rozhovor s trenérem dorostu Michalem Malenickým
u Jak probíhala zimní pøíprava
dorostu?
S pøípravou jsme zaèali u vlastnì
v prùbìhu listopadu. Od poloviny
prosince do zaèátku ledna jsme si
dali necelý mìsíc volna. Právì zaèátek ledna byl tím pravým okamikem pro sputìní tréninkového procesu naplno. Trénujeme dvakrát týdnì, ve støedu a v pátek. Vyuíváme
pøitom halu a chodíme bìhat ven.
Zimní pøíprava byla vìnována pøedevím fyzièce, posilování a navíc
brankáø má své gólmanské tréninky.
V únoru jsme absolvovali pìtidenní
soustøedìní na Mozolovì. Zde jsme
trénovali tøífázovì se zamìøením na
vylepení fyzièky. Poprvé v tomto
roce kluci také mohli vybìhnout na
trávník a vìnovat se nahrávkám
a kontaktu s míèem. S celým prùbì-

hem zimní pøípravy a soustøedìní
jsem spokojen a doufám, e vekerou práci ukáeme v sezonì.
u Máte naplánované nìjaké
pøípravné zápasy?
To je samozøejmost, máme naplánované tøi pøípravné zápasy, v bøeznu se Sokolem Sezimovo Ústí, Prèicemi a tøetí zápas prozatím jetì
není úplnì dohodnutý.
u Pro rekapitulaci: jak jste dopadli
v podzimní èásti?
Popravdì naprosto nad moje oèekávání! Nemyslím tím pouze výsledkovì, ale také to, e jsme vytvoøili
skvìlou partu, která bude mít v budoucnosti urèitì co nabídnout. Momentálnì se nacházíme na druhém
místì o pouhý bod za Meteorem Tábor, takový výsledek po podzimu
jsme nikdo neèekal.

Pøátelské zápasy  Mui A
11.3. Chotoviny  Ratiboøské Hory
18.3. Chotoviny  Mezno
26.3. Chotoviny  Mladá Voice

umìlá tráva Soukeník od 15:00
umìlá tráva Votice od 10:00
umìlá tráva Soukeník od 14:00

Mistrovské zápasy  Mui A
1.4. Chotoviny  Vìtrovy

tentokrát u v Chotovinách od 16:30

u Jaké jsou vae cíle do jarní èásti
soutìe?
Cíle nejsou vùbec malé. Druhá pozice, to je prostì výzva, jejím cílem
je poprat se o titul a soutì vyhrát.
Vichni vak víme, e cesta nebude
lehká.
u Kolik hráèù budete mít k dispozici?
Je to dost tìká otázka. Pomáhají
nám hráèi A mustva a také áci.
Doufám, e dobrá spolupráce mezi
trenéry bude fungovat i na podzim
a budu mít vechny hráèe k dispozici. Dohromady mùu poèítat tak se
14-ti dorostenci. Navíc s námi zaèali trénovat dalí, kteøí do týmu pøijdou pøítí sezonu.
u Jak jste spokojen s docházkou
vaich hráèù na pøípravu?
Støedeèní tréninky bývají s docházkou trochu slabí, co je zpùsobeno
kolou, na kterou nìkteøí dojídìjí,
ale pátky jsme vìtinou kompletní.
u Kdo vechno se podílí na trénování dorostu?
Trénování a dalí záleitosti kolem
týmu si obstarávám sám, pøi zápasech mi pak pomáhají Milou Klej-

na a Jan iman.
u Chystáte na jaro nìjaké posily?
Moná, e kdy se oholím, tak bych
tam mohl naskoèit já sám (smích).
To by ale asi moc velká posila nebyla. ádnou velkou posilu na jaro
nechystáme.
Na závìr bych chtìl podìkovat Duanu Mendelovi a Frantovi Uhlíøovi za spolupráci a vlastnì vem, co
nám pomáhají. Pøeji vem do druhé fáze hodnì tìstí a spousty dobrých výsledkù.
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

