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Před půlnocí pan starosta obce, Mgr. Zdeněk Turek, losoval
ze všech vstupenek šťastné
výherce. Ceny v bohaté tombole
byly velkolepé – kdo by nechtěl
vyhrát sadu kol, výlet na Moravu
či dobrodružný výlet na plachetnici? Radost výherců byla o to
větší, když zjistili, co se pod
nápaditými názvy ve skutečnosti ukrývá. Sadu kol představovaly plechovky známé hnědé limonády, výlet na Moravu kvalitní víno a výlet na plachetnici pak
starý dobrý rum, vepřová kýta

se schovávala za názvem „To
nejlepší ze zeleniny“, krabička
na nervy obsahoval dort. Z hlavní výhry „Zábavy pro celou
rodinu“ se mohla radovat paní
Květa, která jistě ocenila poukázku, kterou může po práci využít ve velkém řetězci supermarketů.
Půlnoc patří překvapení. Do
Chotovin na ples tentokrát
zavítali Táborští kupci ze Šermířského spolku Tábor. Jejich představení nemělo však se středověkem a šermem nic společného. Účinkující v kostýmové stylizaci s motýlími křídly za doprovodu podmanivé hudby předvedli jedinečnou show založenou na efektu UV světel.
Ples se opět vydařil, a tak
není divu, že pan starosta a celé
vedení obce děkuje všem organizátorům a sponzorům a především pak Vám všem, kteří jste
na ples přišli a dobře se bavili.
Už nyní jste srdečně zváni na
Ples obce Chotoviny 2021!

Filmový ples obce Chotoviny
15. února patřil sobotní večer
všem, kteří mají rádi hudbu,
tanec a dobrou zábavu. Obec
Chotoviny pro své občany připravila ples, tentokrát s filmovou tematikou a kolem filmu a
televize se to na plese opravdu
všechno točilo.
Celým večerem nás skvěle
provázel moderátor Jan Pavlíček z TV Nova, scénku z kina
a nejznámější okamžiky z nezapomenutelného Mrazíka si s dět-
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mi z naší školy připravila Yvona
Kaňová.
Večer měl rychlý spád, k tomu pomáhala jako vždy výborná rocková kapela MIDI z Tábora, návštěvníci často odbíhali
do stylového foto koutku, aby si
na příjemný večer odnesli vzpomínku v podobě fotografie.
Hlavní organizátorka a duše
plesu paní Zuzana Sumerauerová si pro nás připravila zpestření v podobě filmové soutěže.
Všichni jako ve škole poslušně
zasedli ke stolům a pečlivě naslouchali zvukovému záznamu
filmových ukázek ze známých
českých filmů. Ač se soutěž
všem jevila snadnou, oříškem
se stalo určit správný název
nebo ten pravý díl známé série.
Soutěže se zúčastnilo 122 návštěvníků plesu a o vítězi nakonec rozhodla štěstěna, když se
losovalo z dvanácti 100% odpovědí. Velké filmové znalosti
a pověstnou kapku štěstí měla
paní Romana Koblasová z Chotovin, která se stala absolutní
vítězkou filmové soutěže.

Martina Sochůrková
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Problémy při svozu popelnic
Počátkem letošního roku se začaly množit stížnosti na zničené popelnice a jejich
nevyvezení při pátečním svozu domovního
odpadu. Po jednáních s vedoucím úseku
komunálních odpadů firmy Rumpold, která
u nás popelnice sváží, jsme se dohodli na
zjištění situace v praxi a jedno ráno jsme
s vedoucím střediska komunálních odpadů
s popeláři jezdili. Seznamovala jsem se s
problémy, které musí pracovníci svozové
firmy řešit, a naopak jsem s nimi probírala
situace a jejich řešení podle našich představ, které, jak jsem osobně zjistila, jsou
občas velice zkreslené. Přestože jsme projeli jen malou část páteční svozové trasy,
byla naše zjištění až překvapující.
Není žádnou novinkou, že někteří občané
třídí velice málo nebo vůbec. Ale že se netříděný odpad objevuje v takovém množství
popelnic, to nás dost zarazilo. Stále dokola
se všude mluví a píše o nutnosti a potřebě třídění odpadu, ale valné většině lidí to
snad vůbec nic neříká. Že tak ubližují přírodě a tím pádem i sobě, si snad vůbec
neuvědomují. Nehledě na to, že pokud budou plnit popelnice nevytříděným odpadem, budou se zdražovat poplatky nám
všem, protože skládkovné se každoročně
zvyšuje a v dalších letech poroste čím dál
víc a rychleji. V blízké budoucnosti by měl
netříděný odpad představovat přibližně jen
čtvrtinu veškerého odpadu dané oblasti,
v opačném případě budou obce sankcio-

novány, což se odrazí též v poplatcích za
svoz komunálního odpadu.
Co se týká popelnic samotných, zjistili
jsme, že některé vůbec nejsou určeny pro
komunální odpady, některé již podléhají
zubu času (a třeba i proto nevydrží výsyp do
kuka vozu) a některé jsou neskutečně přetěžovány.
Na základě tohoto ranního „výletu“ pro
Vás máme několik dobrých rad a doporučení. Popelnice na komunální odpad (zkratka KO) má být buď plechová nebo umělohmotná černá (jiná barva není určena pro
KO) o maximálním objemu 120 l (větší
popelnice nevydrží velkou váhu odpadu).
Aby umělohmotná popelnice vydržela
dlouho, je dobré zpevnit přední hranu, za
kterou jsou popelnice zvedány k výsypu,
kovovou páskovinou (viz foto), protože
většina popelnic, které se koupí v super-
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marketech, je vyrobena z nekvalitního materiálu. Z tohoto důvodu též doporučujeme
nákup popelnicových nádob ve firmě Rumpold, která si nechává vyrábět popelnice na
zakázku z lepších materiálů. Do umělohmotných popelnic nepatří popel, který je
většinou sám o sobě dost těžký, ten by měl
přijít pouze do popelnic kovových. Již výše
jsem zmínila nutnost třídění odpadu, takže
pokud nemáte znečištěný plast, papír, sklo
či plech (mastnotou, barvou, apod.), patří
tyto složky do barevných kontejnerů na stanovištích nacházejících se ve všech osadách naší obce. O tom, že do popelnic na
komunální odpad nepatří ani tráva ani listí,
se snad ani nemusím zmiňovat. Tento odpad ze zahrad patří jedině do kompostu.
Takže až najdete pod víkem nevyvezené popelnice lístek s důvodem, proč není vyvezeno, zamyslete se nad tím.
Pokud i přes veškerou Vaši snahu budete
mít pocit, že jste byli poškozeni a žádnou
chybu jste neudělali, bez prodlevy kontaktujte nás na Obecním úřadu Chotoviny
(381 284 570, 734 578 549,
poplatky.ou@chotoviny.cz) nebo přímo
vedoucího střediska firmy Rumpold,
p. Bujňáka (602 633 870).
Za OÚ Chotoviny Hana Heřmánková

28. 3. 2020
v 19.00
na str. 7

abc PRODEJNA
zahájila

PRODEJ KRMIV
(zboží na objednávku)

S NOVÝM NÁZVEM
Josef Vycpálek

VÝDEJNA KRMIV
A ZBOŽÍ na objednávku
na adrese:
Zámecká 262, Chotoviny
Tel.: 603 835 065
na této adrese též:
AROMA - KOSMETICKO - TERAPEUTICKÉ
Soňa
CENTRUM
Vycpálková

Sofia

Tel.: 737

291 736

info: www.sonavycpalkova.cz
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Volný pohyb v přírodě ?

Tak jako každý rok, i letos začínal
leden obdobím, ve kterém se lidé
v celé republice mohli setkat s tříkrálovými koledníky v bílých
pláštích a korunkách. V sobotu
4. ledna 2020 odpoledne vyrazily skupinky Tří králů do chotovinských ulic a domácností. Výtěžek v jejich sbírkových pokladničkách činil celkem 18 281 Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům
a koledníkům za jejich ochotu a
pomoc při realizaci sbírky - vedoucím skupinek Tří králů Adéle
Drtinové, Ivaně Hašplové, Ivaně
Peškové, Veronice Nádvorníkové
a také panu faráři P. Vladimíru
Korandovi. Velký dík patří všem
obětavým Tříkrálovým koledníkům. Poděkování za pomoc při
organizaci a koordinaci sbírky v
Chotovinách patří také Mgr. Haně
Vojtěchové, Ing. Zuzaně Janouškové a Mgr. Martině Sochůrkové,
ředitelce ZŠ a MŠ Chotoviny.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky

2020 ve Farní charitě Tábor činí
213 078,– Kč a bude využit tímto
způsobem: 35 % výtěžku sbírky
bude použito na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí, především v oblastech zasažených přírodními katastrofami a
ozbrojenými konflikty nebo v
oblastech s dlouhodobými nepříznivými životními podmínkami. 65 % finančních prostředků bude poskytnuto organizátorovi sbírky, tedy Farní charitě
Tábor. Organizace tyto peníze
použije na financování vlastních
projektů (Auritus - centrum adiktologických služeb, Dobrovolnické centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potřeb pro
lidi v nouzi a v obtížné sociální situaci). Jménem Farní charity Tábor děkujeme všem dárcům, kteří naše koledníky neodmítli a věnovali jim do pokladniček finanční obnos. Zároveň se omlouváme, pokud Tříkráloví koledníci
nenavštívili všechny, kteří na ně
v sobotu odpoledne čekali.
Za Farní charitu Tábor
Mgr. Blanka Kačírková

JEDNÁNÍ VČELAŘŮ
V sobotu 1. února 2020 se konala schůze našeho včelařského
spolku. Úvodem bych chtěl poděkovat za práci pro náš spolek
panu Davidovi Ševčíkovi, který vykonával funkci předsedy.
Tato schůze byla volební, další volby jsou plánované až za 5 let.
Výsledek voleb: p. V. zeman – předseda spolku; p. M. Knotková – místopředsedkyně; p. J. Hradil – jednatel; p. R. Voldán – zdravotní referent.
Revizní komise: p. H. Podsklalská, p. V. Korsa, p. J. Šerpán.
Velmi důležitou činnost zastávají důvěrníci: p. P. Cetlovský, p. M. Bělíček, p. R. Voldán, p. D. Čeněk, p. J. Fulín, p. A. Švejda a p. J. Hradil.
V našem spolku máme celkem 51 včelařů, kteří se starají o 590 včelstev
(stav k září 2019). V únoru 2020 nám zbylo 320 včelstev, a to ještě není
konec zimy. Změny počasí, oslabená příroda si vybírají svoji daň.
Do nejbližšího období bude úkolem zvýšit počet včelstev a udržování
dobrého zdravotního stavu stávajících včelstev. Držte nám palce, ať se
nám daří. Svým způsobem, přímo nebo nepřímo, se problematika
včelstev (a obecně hmyzu) týká nás všech. V. Zeman, předseda spolku

Musím reagovat na článek z únorového
čísla Listů Chotovinska: Psi a jejich volný
pohyb v přírodě. Autor se v něm, dle mého,
dopouští naprosto mylného závěru a to, že zákon
(449/2001) lidem „bez výjimky zakazuje psy
nechat pobíhat volně v honitbě – tzn., že musí být na vodítku“.
Výše uvedený zákon ovšem v § 10 Povinnosti vlastníků domácích
a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků říká: (1) Je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů
a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Důležitá jsou
slova mimo vliv svého majitele. Jdete-li tedy na procházku se
svým psem, máte ho zcela jistě pod svým vlivem, pokud ho vidíte
nebo slyšíte. A i kdyby tomu tak nebylo, pak ani myslivecká stráž
nemůže vašeho psa zastřelit, je-li označen např. obojkem, neboť
jak říká výše uvedený zákon v § 14 Oprávnění myslivecké stráže:
(1) Myslivecká stráž je oprávněna e) usmrcovat v honitbě toulavé
psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují
zvěř. Pes označený obojkem beze sporu není psem toulavým,
ale maximálně zatoulaným. Slovo toulavé autor ve svém textu
opomněl…
Nikdo z pejskařů nemá zcela jistě zájem plašit jakoukoli zvěř,
ale chce se pouze projít se svým zvířetem. Každý má pak velikou
radost, když vidí, jak v honitbách přibývá remízků, stromořadí
a dalších vhodných míst (jak o tom také mluví již zmiňovaný
zákon) pro volně žijící zvířata, která tuto „naší“ krajinu (honitbu)
obývala dávno před námi. Pohodu všem při pobytu v přírodě
přeje Robin Francl, Řevnov.
Obnova mostu přes Kostelecký potok v Řevnově
V posledních letech obec z důvodu zhoršujícího se technického
stavu pravidelně monitorovala původní kamenný most v Řevnově
přes Kostelecký potok. Na základě zjištění specialisty z poslední
mostní prohlídky konané v květnu loňského roku začala obec provádět pravidelné kontrolní prohlídky a zároveň bylo nutné urychleně dořešit vzniklou situaci po technické stránce. Projekty na nový
kamenný most i provizorní technické zajištění byly finančně i časově neúnosné, proto se obec rozhodla pro realizování nového
mostu za pomoci přisypávané ocelové mostní konstrukce firmy
Viacon ČR s.r.o.. Výběrové řízení na stavbu mostu vyhrála firma
Radek Brožovský, se kterou byla uzavřena i smlouva o dílo na tuto
stavbu. V první polovině února byl při kontrolní prohlídce konstatován havarijní stav mostní konstrukce a most byl neprodleně
uzavřen pro veškerý provoz. Následující dny bylo zajištěno okolí
mostu a zahájena jeho demolice. Poté firma Brožovský provedla
provizorní obtok Kosteleckého potoka a připravila podloží pro instalaci ocelové mostní konstrukce. V posledním únorovém týdnu
pracovníci firmy Viacon v areálu firmy Brožovský provedli montáž
ocelového tubusu, který byl poté převezen do Řevnova a za pomoci
jeřábu usazen na své místo. Nyní již probíhá zasypávání mostní
konstrukce a snažíme se, aby byl most co nejdříve zprovozněn
alespoň pro pěší.
Závěrem bychom jménem obce
rádi poděkovali pánům Krejčímu
a Kroužkovi za to, že umožnili vlastníkům nemovitostí za potokem
přístup přes své pozemky a dále
zaměstnancům firem Radek Brožovský a Viacon za skvělou spolupráci a profesionalitu, se kterou
nám pomáhají vzniklou situaci
Starý most rychle vyřešit. Ing. P. Málková

Převoz tubusu

Uložení

Hned po návratu z jarních prázdnin začal školní život naplno.
Naši deváťáci dostali výsledky
svých Scio testů, tj. testů z českého a
anglického jazyka, matematiky a obecních
studijních předpokladů. Stejné testy absolvovali deváté ročníky v celé republice, a tak
jsme mohli srovnávat. V anglickém jazyce
výsledky našich žáků odpovídají celorepublikovému průměru, v matematice potřebujeme však zabrat. 60 % zúčastněných
škol mělo v matematice totiž lepší výsledky
než naše škola. Zato čeština nám jako obvykle udělala radost. Výsledky našich žáků
9. třídy v českém jazyce jsou lepší než
u 80 % zúčastněných škol.
Pro žáky 8. a 9. třídy si připravil Ing. Šetek
z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
projekt tematicky zamřený na finanční
gramotnost. Témata domácího rozpočtu,
zadlužení a exekucí nejde brát na lehkou
váhu, naopak je třeba být poučen v této
oblasti co nejdříve.

Výběr žáků z 8. a 9. třídy se zúčastnil v pořadí již třetího projektového dne, který si
pro nás v letošním školním roce připravili
na Střední škole spojů a informatiky v Táboře. Aktivity jsou v souladu se zaměřením
školy, tj. orientované na elektrotechniku
a výpočetní techniku. Naši žáci absolvovali
pod vedením zkušených lektorů různorodé
činnosti z oblasti programování, kluci si
mohli také vyzkoušet navrhnout a sestavit
kabel pro připojení PC do počítačové sítě.
Ve sportu nám udělali radost naši florbalisté. Výběr kluků z 3. až 5. třídy vybojoval
na okresní úrovni 3. místo. Ještě lepšího
výsledku dosáhly florbalistky z 5. třídy, které nenašly přemožitelky a radovaly se tak
z celkového vítězství na turnaji. Paní učitelka Irena Miloschewitschová se svými svěřenci sklízí letos jeden florbalový úspěch za
druhým, budeme jim držet pěsti také v bojích na krajské úrovni, které jsou před nimi.

Zajímavé aktivity opět proběhly ve školní
družině. Kromě tradičního karnevalu, kdy
celá škola ožila hudbou, tancem a především pak rejem masek strašidelných, roztomilých nebo legračních, proběhl v únoru
v družině zajímavý projekt, kdy naše děti
navštívila paní Hana Junová z Chotovin
a představila nám svůj zajímavý koníček,
výrobu vinutých perel. Paní Junová dokáže
do různobarevných korálků vpíjet kytičky
i bublinky, a tak z obyčejného skla vykouzlí
opravdový šperk. Každoročně naší škole
věnuje své vinuté perle na výrobu vánočních andílků, a tak mnohé děti netrpělivě
čekaly, až si budou moci vyzkoušet korálek
samy vyrobit.

Velký úspěch sklidil celoškolní projekt
Návrat tradic aneb Workshop draní peří.
Paní Hana Sedloňová se svými přáteli připravila pro žáky naší školy akci, kdy jsme se
učili drát peří. Bylo radost pohledět na děti,
které v tichosti a s úsměvem na tváři zkouší
přesvědčit své prsty navyklé na displeje
mobilních telefonů, aby pečlivě odtrhávali
z pírek a brk peří, naslouchají vyprávění našich zkušených draček a sledují, jak přibývá nadraného peří, kterým paní Sedloňová
plnila připravené povlaky, aby jim mohla
připravit polštáře do školní družiny.
Jsme rádi, že se škola více otevírá všem,
kteří chtějí předat své zkušenosti a dovednosti našim žákům. Dětem se rozšiřují obzory, setkávají se tak se zajímavými lidmi
a mohou poznat, že škola opravdu nemusí
být nuda!
Děkujeme všem, kteří naší škole
pomáhají předávat dětem znalosti,
dovednosti a těšíme se na další spolupráci.
Martina Sochůrková

Únor plný radovánek
První týden v únoru jsme si v ZŠ a MŠ
užívali jarní prázdniny. Některé děti s rodiči
vyrazily na hory, kde se radovaly ze sněhu
a zimních sportů.
V pátek 14. února přijel do naší mateřské
školy pan Daňhel s hudební pohádkou Drak
Karamelák. Jako vždy všechny diváky vesele a vtipně bavil a děti zapojil do vymýšlení
pohádkového děje.
Další týden se děti nemohly dočkat karnevalu. Všechny šatny zdobila veselá výzdoba
a od pátečního rána se ze všech tříd ozývaly
dětské písničky, smích a radost. Děti přicházely v maskách s rozzářenýma očima
a poznávaly své kamarády i paní učitelky
jako pohádkové bytosti, zvířátka a další

postavy z kouzelného světa dětských pohádek. Celé dopoledne se tančilo, soutěžilo,
hrály se karnevalové hry a nechyběla ani
promenáda masek. Jedly se koblihy a za
soutěže se rozdávaly sladké odměny.
V posledním únorovém týdnu se třída
Rybiček a Stromků zúčastnila dopoledne
s dopravní výchovou v ZŠ Světlogorská
v Táboře. Na místo konání akce děti odvezl
domluvený autobus a od 9 do 11 hodin byl
pro děti připravený naučný, zábavný a pestrý program za pomoci a dohledu městské

policie. Děti si zkusily projet na odrážedlech
vyznačenou trasu, poté je čekala teoretická
část, kdy se dozvěděly, jak se správně chovat v silničním provozu, a nakonec všechny
děti získaly řidičský průkaz. Tato dopravní
akce se všem moc líbila, děti se domů vrátily nadšené, spokojené a plné nových zážitků.
Příroda se nám už začíná probouzet ze zimního spánku, děti jsou každým dnem o něco
více nedočkavé a těší se na příchod jara.
Nikola Koblihová, Jana Pastyříková

Pestrobarevný karneval
V sobotu 29. 2. 2020 se v kulturním domě v Chotovinách uskutečnil karneval pro děti. Na akci dorazilo přibližně 230 osob – rodičů,
prarodičů, a především dětí. O krásnou barevnou výzdobu se postaraly veselé obrázky dětí ze ZŠ Chotoviny.
Letos byl opět k dispozici fotokoutek, kde bylo možné nechat děti
vyfotit a ihned si odnést hotové fotografie domů.
Dalším zpestřením tradičního karnevalu byl balónkový klaun
(klaunka), která měla celou dobu plné ruce práce s tvorbou mečů,
květin, psíků...
Oceňujeme, že se stále ještě najdou i dospělí, kteří jsou ochotni
pro podporu svých ratolestí obléci karnevalovou masku společně
s nimi. Taneční parket je pak opravdu pestrý.
V záplavě nádherných masek bylo opět velmi těžké vybrat ty
nejpovedenější. Hodnotící opravdu neměli snadné rozhodování.
Nakonec se podařilo zvolit vítěze v pěti věkových kategoriích, kteří
si odnesli sladkou odměnu v podobě krásných a chutných dortů.
Další oceněné masky si odnesly drobné dárky.
Nejvíce se letos líbily tyto masky: Metry, Čáp, Strašák, Dort, Hašlerky.
Dále pak Kukuřice, Pytel, Důchodkyně, Chobotnice, Astronaut,
Puzzle, Bezzubka, Creeper, Pivo a Uklízečka.
Pro děti i jejich rodiče byly připraveny soutěže a taneční zábava.

DJ Kamil tak mohl pozorovat, jak velkou představivost při tvorbě
masek musí rodiče prokázat a jak nádherně pak taneční parket
vypadá.
Věřím, že za rok nás opět překvapíte svou nápaditostí při tvorbě
masek pro děti a užijete si s nimi další zábavné odpoledne.
Děkuji všem za účast a těším se na shledání při další akci pro naše
děti.
Petra Suchopárková, předseda spolku
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Březnový sloupek

rodiče, aby děti řádně posílali sah. Jaro je odjakživa považodo školy.
váno za symbol nového života
Na vesnici ještě před stopa- a snad také proto je o tomto čaZdá se, že se lidstvo neobe- povat ve svazek manželský, co- desáti lety prožívaly „zlatý věk” se nejvíce lidových pranostik.
jde bez jakési berličky, o kterou koli závažnějšího podnikat, sá- tak zvané řehořovské voračky. Jsou v nich uloženy nejbystřejší
se opírá na klopotné cestě živo- zet stromy, začínat stavby apod. Mladí lidé mezi sebou vybrali postřehy většinou prostých,
tem. Touha nahlédnout do bu- Není proto divu, že v těchto dnech mládence, kterého od hlavy k učeností nezatížených lidí, shrodoucnosti, čeho se má vyvaro- téměř utichal veřejný i soukromý patě obalili dlouhou žitnou slá- mažďované po staletí a uprovat či naopak má vykonat, je věč- život.
mou, na hlavu mu dali slamě- střed přírody každoročně proná. K jejímu naplnění si lidé vyZato šťastných dnů bylo pra- nou čepici a obličej začernili, věřované. A nemůže jim nic
mysleli nejrůznější prostřední- málo. Některé prameny uvádí aby chlapec nebyl k poznání. ubrat na váze a přirozeném půky, ať to už jsou „zaručené” před- 12. a 22. března, ale většina ani Potom za bujarého zpěvu a do- vabu skutečnost, že díky klimapovědi, proroctví, pověry a pod. jediný den. Ve šťastné dny se provodu kapely chodili po vsi tickým změnám, zapříčiněným
U nás v tomto směru v součas- měla činit závažná rozhodnutí a každá panímáma si s ním mu- technickým pokrokem, je v souné době kralují různé horosko- všeho druhu, uzavírat sňatky, za- sela zatančit. Samozřejmě, že časné době jejich platnost poněpy, ale ještě ne v cela dávné do- čínat nová díla, od státu se čeka- všude dostali výslužku, kterou kud nejistá.
bě to byla víra ve šťastné a ne- lo, že bude vyhlašovat svobody si pak v hospodě svorně rozděJedno březnové přísloví ale
šťastné dny. A právě těch v břez- a práva lidu apod.
neovlivní nic na světě: Panská
lili.
nu bylo nejvíc z celého roku.
Víra ve šťastné a nešťastné
V březnu zpravidla ještě vlád- láska, ženská chuť a březnové
Je samozřejmě, že rozličné dny už dávno upadla v zapo- ne paní Zima, ale málo platné, počasí jsou nestálé.
prameny se v uvádění těchto mnění, stejně jako jiná, kdysi nové roční období už je na doJaroslav Wimmer
dnů poměrně různily, ale obec- velmi významná březnová udáně platilo, že v roce jsou tři nej- lost – svátek sv. Řehoře (12. 3.).
Dvojí pozvání z Husova sboru
horší ze všech:
Ne proto, že bylo třeba naplnit
V našem okresním městě Táboře se pod hrad1. duben, kdy se narodil Jidáš,
přísloví o líném sedlákovi, který
bami rozléhá krásný park, jemuž se již téměř celé
1. srpen, kdy Kain zabil Abela
v ten den neoře, ale z toho důvostoletí říká „Holečkovy sady“. Jejich dominantou
a 1. prosinec, kdy se Sodoma
du, že český lid tohoto světce
je od roku 1926 pomník českého spisovatele, noodedávna bral jako patrona
a Gomora propadly.
vináře a životního stoupence slovanské vzájemOvšem nejnešťastnějším škol, kantorů a žáků. V ten den tanosti Josefa Holečka (1853 – 1929). Ještě za spisodnem v roce byl 2. březen – svá- ké byla povolena koleda učitelů.
vatelova života mu byla dávána různá přízviska, jako například „český Homér“ nebo „poslední husita“. On však byl přeNěkteří žáci se přistrojili jako
tek Kunegundy panny. Čím nedevším člověkem se srdcem bijícím pro národ a Slovany.
bohá dívka kdysi dávno se o to vojáci a svého kantora – sv. ŘeAutor mnoha spisů z Černé Hory, Srbska nebo Ruska pronikl
hoře, ozdobeného biskupskou
zasloužila, prameny neuvádějí.
k duši našeho jihočeského lidu desetidílnou románovou kroPovážlivě nepříznivé dny v berlou a čapkou, doprovázeli
nikou
„Naši“ a patří bezesporu mezi klasiky naší literatury.
březnu byly: 1., 5., 13., 14., 15. po vsi. Vojáci odříkávali všeliké
Protože čím dál více se vytrácí povědomí o těchto našich
a 16. V tyto nebylo radno vstu- verše a „světec” vážně nabádal

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Pavla Suchomelová, Chotoviny
Dagmar Šusserová, Chotoviny
Zdeňka Tejnorová, Červené Záhoří
Ivana Novotná, Červené Záhoří
65 let Jana Zrzavecká, Červené Záhoří
70 let František Nový, Chotoviny
Jana Mašková, Červené Záhoří
75 let Jiřina Dvořáková, Chotoviny
80 let Jiří Kratochvíl, Červené Záhoří
85 let Miloslava Vaňková, Broučkova Lhota
Blanka Krejčová, Chotoviny
91 let Vlasta Zachariášová, Broučkova Lhota
94 let Vladimír Dulík, Chotoviny
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

národních buditelích, již potřetí pořádáme setkání u pomníku v Holečkových sadech v Táboře, k němuž srdečně zveme
všechny zájemce. Sejdeme se 5. března od 16. 30 hodin u pomníku, kde proběhne pietní akt a po položení květin promluví na téma „Josef Holeček a Tábor“ Mgr. Oldřich Horek,
který si vás také spolu s ostatními příznivci dovoluje pozvat.
Národ se omlazuje idejemi a ideály.
Přijde-li pokolení bez idejí a ideálů,
stárne a schází marasmem.
Josef Holeček
Vstoupili jsme do postní doby, která je vytýčena jako příležitost k hledání a nalezení jádra dobroty a lásky uvnitř nás samotných. Ukazuje nám cestu k pročištění vzájemných mezilidských vztahů. Proto vás zveme do Husova sboru v Chotovinách k postním bohoslužbám, které jsou vždy v neděli
od 10. 30 hodin. Poslední postní nedělí je Květná – 5. 4.
Poté se sejdeme na Zelený čtvrtek 9. 4. od 17. 30 hodin.
Ježíšovo vítězství nad smrtí – Vzkříšení oslavíme bohoslužbami 12. dubna v 10. 30 hodin.
Srdečně zvou: farář a rada starších
Dotlouklo tvé obětavé srdce,
zmizel tvůj laskavý úsměv ze rtů
a tvé oči se navždy ponořily do tmy.
Dne 23. 3. 2020 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil milující manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

FOTO

pan Josef SKALA z Červeného Záhoří.
Stále vzpomíná s bolestí v srdci
manželka Marie, dcera Olga s manželem Josefem,
dcera Blanka s manželem Jaroslavem, vnoučata,
pravnoučata, ostatní příbuzenstvo a přátelé.

WWW.ZAHRADYTABOR.CZ

Široká 159, 391 37 Chotoviny

Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

•
•
•
•

INZERCE, PREZENTACE
REALITNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY
POSKYTOVÁNÍ HYPOTÉK
POPRODEJNÍ SERVIS
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

MGR. RUDOLF ORCT, CERTIFIKOVANÝ REALITNÍ MAKLÉŘ
Mob.: 725 829 839, E-mail: rudolf.orct@re-max.cz
www.remax orct

DETEKTORY ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

Profil
PRODEJ, KOUPĚ,
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Více informací na tel.: 603 163 856,
381 284 209 prodejna, servis Vožická 255, Chotoviny

na

akční ce

.099,-

1

na

akční ce

1.399,-

DETEKTORY ÚNIKU KOUŘE
akční

cena

990,www.latop.cz

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor, tel.: 733 747 944

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo
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NOVÉ KNIHY
Pro děti a mládež
Bakonyi Selingerová Ludmila
– O NEBI A ZEMI, ANEB, METEOROLOGICKÉ POHÁDKY. Jak vlastně vzniká duha? Proč zapadá
slunce? Jak drží mraky na obloze? Také máte doma malého zvědavce, který rád zkoumá vše, co
nás obklopuje? Otevřete si tuto
knihu a vydejte se spolu až ke
hvězdám. Vypráví příběhy o nebeských tělesech a meteorologických jevech. Děti si hravou formou osvojí základní informace
o jevech kolem sebe, dozví se
mnoho zajímavostí a dostanou
tak pobídku k vlastnímu pozorování a experimentům. Je určena
všem nadšeným průzkumníkům
předškolního a mladšího školního věku.
Santiago Roberto – Fotbaláci.
Po prázdninách se všichni vra-

cejí do školy i na hřiště. Fotbaláci mají nového spolužáka,
kterému to děsně pálí v matice
a prý umí číst myšlenky. A navíc
se přihlásil do týmu Soto Alto!
A kromě něho i šest dalších
skvělých hráčů. Fotbaláky čeká
důležitý zápas, který musejí vyhrát, aby se udrželi v lize. Jenže
na soupisce může být jen devět
hráčů a napětí v kabině by se
dalo krájet. Podaří se Fotbalákům všechny nástrahy překonat a udržet tým pohromadě?
Kinney Jeff – DENÍK MALÉHO
POSEROUTKY. NA SPADNUTÍ.
Nečekané dědictví umožní rodině Grega Heffleyho důkladně
přestavět dům. Jenže brzo se
zjistí, že taková rekonstrukce není žádná legrace. S každou zdí,
která jde k zemi, se objeví nějaký

Na letošním Filmovém plesu obce proběhla
soutěž v rozpoznávání ukázek ze slavných
českých filmů. Ze stodvaadvaceti odevzdaných odpovědních lístků, pouze dvanáct
účastníků plesu určilo správně všech deset
ukázek. Nyní si můžete ověřit své filmové
znalosti i vy, čtenáři Listů Chotovinska!
1. „Kontrolní otázka, soudruzi, co udělá náš
dobře známý samopal, vzor 24, když ho
ponecháme na větru a dešti? No?“
„Zrezaví, ne, vole…“
„Zrezaví, správně. A co hlavně? No, koroduje, vy tupci!“
2. „Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy
poctivě koupili a nic si nenakradli?“
„Měli si nakrást! Kdo si nenakrad, to musí
chápat tak, jako že nic nevyhrál.“

7

nový problém: shnilé dřevo,
jedovatá plíseň, nevítané potvůrky a ještě něco mnohem
zlověstnějšího… Greg i jeho rodina začínají pochybovat, jestli to
vůbec stálo za to. Až se prach
usadí, ukáže se, zda budou moci
zůstat… nebo se budou muset
odstěhovat z města?.
Z. Sumerauerová

Gulášování
– Oznámení –
Vzhledem k nízkému počtu přihlášených do letošního ročníku Gulášování Vám s politováním oznamujeme, že tento rok
se soutěž o nejlepší a nejchutnější guláš neuskuteční.
Děkuji všem, kteří se letos nebáli přihlásit. Třeba bude příležitost někdy jindy.
P. Suchopárková,
Spolek přátel školy Chotoviny

Filmová
soutěž
3. „Já jsem si ty prsa musel holit, dokud si
mě nevzala. Jenomže pak jsem se na to
vyfláknul, rozumíš… ale zase jsem musel
dělat jiný pitominy.“
4. „No, zřejmě slušnej oddíl, noo!“
5. „Pamatujte si, vážený příteli, že každá žena
má sklon ke špatnostem!“
krásná Maryška projede na kole
„Jo, kde jsem to přestal?“
„U žen.“
„Ano, žena, to je jediné dobro, které na světě
máme!“
6. „Jee, já si zlomil šavli.“

Obecní knihovna Chotoviny
a ZŠ a MŠ Chotoviny
Vás zve na křest
KOMIKSU dětí ze ŠD.
Dne 24. 3. 2020
v 16.00 hodin
v knihovně.

7. „Tady máš pětistovku, musí ti vydržet na
měsíc.“
„Na měsíc? Ale, maminko, pětistovka má
dnes úplně jinou hodnotu.“
„Pětistovka je pořád pětistovka. Víš, co já se
na ni nadřu?“
8. „No, zkrátka bysme je zkraje hned vožrali!
A voni pak podepíšou, co budeme chtít.“
9. „Počkej, počkej, nech to… To je skvělá
muzika. Ty jo, co to je za muziku?“
„To je státní hymna, ty vole!“
„No jo vlastně, státní hymna… Já jenom, že
ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, jsem
na ni zapomněl...“
10. „Našli ho na pláži. Ležel tam jak vyvrženej vorvaň.“
Správné odpovědi naleznete na str. 8
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Chotoviny hlásí velký návrat tradic
V sobotu 22. 2. od 14 hodin odpoledne
patřil sál kulturního domu dračkám. Do
Chotovin se tak nenápadně vrátila tradice
draní peří, kdy se na venkově během dlouhých zimních večerů scházely sousedky,
aby společně trhaly peří z husích brk a pírek. Neodmyslitelnou součástí draček bylo
zpívání a vyprávění. Některé pohádky a pověsti, které se přenášely z generace na generaci, možná právě také díky tradici draní
peří známe dodnes.
S originálním nápadem uspořádání draní
peří v Chotovinách přišla paní Hana Sedloňová. Původně chtěla pouze ukázat našim
dětem ze školy, jak dlouhá cesta předchází,
než se vyrobí teplá peřina či naducaný polštář. Slovo dalo slovo, celou akci podpořila
obec, a tak se z původně plánovaného work-

shopu pro školu stala příjemná akce pro
širokou veřejnost.
Všechny stoly byly obsazené, hbité prsty
jen kmitaly, všude byla pohoda a hlavně se
sešli lidé, aby si popovídali a zavzpomínali.
Někdo si přišel draní vyzkoušet, jiní si přišli
vyrobit svou vlastní mašlovačku. U žádného stolu nevázl hovor, naopak se ozýval
smích a panovala dobrá nálada.
V době masopustní, kdy také Chotovinskem procházel velký maškarní průvod, nechyběly ani na dračkách v kulturním domě
pravé zabijačkové hody – ovarová polévka,
zabijačkový guláš, jitrnice, jelítka, tlačenka

Správné odpovědi filmové
1. Černí baroni
soutěže
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoří, má panenko
Hogo fogo Homolka
Jáchyme, hoď ho do stroje
Postřižiny
S čerty nejsou žerty
Jak básníci přicházejí o iluze
Slunce, seno, erotika
Samotáři
Účastníci zájezdu

nebo zlatavé škvarky – po všem se jen zaprášilo, jak to bylo dobré!
Kdo už někdy dral, ví, že draní peří je práce zdlouhavá. Na jednu peřinu je potřeba až
3 kg peří. Chotovinské dračky společnými
silami nadraly peří na tři polštáře, které paní
Hana Sedloňová plánuje slavnostně předat
dětem z naší školy, aby měly památku na zajímavý workshop, kterého se rovněž účastnily, kde se s nehraným odhodláním učily
drát peří.
Každá akce, která přivede lidi k sobě, aby
spolu strávili čas, si zaslouží podporu. Věříme, že draní peří se stane skutečnou tradicí a inspirací pro další podobná setkávání.
Obec Chotoviny a paní Sedloňová samozřejmě děkují všem návštěvníkům a především pak dračkám, které trpělivě a mile
učily nejen naše školní děti dovednosti, na
které se už zapomnělo!
Martina Sochůrková

Draci Chotoviny se potýkají s krizí v sestavě
Druhý únorový víkend se opět hrála liga
v rámci TFbL a na chotovinské Draky tentokrát čekaly týmy Plané nad Lužnicí a Expendables Tábor. Dalo by se říci staří známí,
jelikož s těmito soupeři se Draci utkávali již
ve skupině. Konečně se sestava na tyto
zápasy trochu rozšířila. Vrátili se totiž delší
dobu indisponovaní Tomáš Tlustý a Petr
Lukeš.
Kdo sledoval utkání proti Plané nad Lužnicí, musel jen kroutit hlavou. Celý zápas se
hrál prakticky pouze na jednu stranu.
Jednoznačnou herní i střeleckou převahu
měl chotovinský tým, který ale ne a ne dát
gól. Brankář soupeře působil klidným a jistým dojmem a všechny střelecké pokusy
postupně likvidoval. Navíc Planá hrála na
brejky, což jí dokonale vycházelo, jelikož
z pouhých 6 střel dokázala vydolovat neuvěřitelné 3 branky, zatímco Chotoviny vyslaly za celých 40 minut hracího času přes
30 projektilů, bohužel se ale žádný nedostal za brankovou čáru, a tak Draci museli
zkousnout velmi hořkou a určitě nezaslouženou porážku 0:3.
Po tomto nešťastném zápasu se museli
rychle zkoncentrovat na souboj proti táborským hráčům z Expendables. Chotoviny
hned ze začátku na svého soupeře vlítly a po
7. minutách hry mohl zvednout ruce nad
hlavu Aleš Grňák – 1:0. Po nedorozumění

v obranných řadách hráčů Expendables
zvýšil na 2:0 Tomáš Tlustý. Draci i nadále
nepolevovali v nastaveném tempu a odměnou jim byl třetí gól, o který se postaral
šikovnou ranou na bližší tyč Ondřej Mládek.
Chotovinský tým se v průběhu utkání mohl
spolehnout na výborně chytajícího Jaroslava Málka, který pár vteřin před koncem
prvního poločasu poslal svým výhozem do
šance Václava Kotrlíka, kterému se nadvakrát podařilo procedit míček za brankovou
čáru – 4:0. Ve druhém dějství jako by však
nastoupil vyměněný tým hráčů z Expendables, kteří přidali na intenzitě a začali Draky
nebezpečně svírat a přehrávat. Podařilo se
jim snížit na 4:1 a i nadále diktovali tempo
hry. Naštěstí pro Chotoviny vymetl šibenici
utěšenou ránou Tomáš Tlustý a vrátil tak
čtyřbrankové vedení. Táborský soupeř měl
poté ještě několik slibných šancí, ale do
konce zápasu už dokázal využít jen jednu,
takže Chotoviny si mohly připsat do tabulky
důležité 3 body.
Sestava: Málek J. – Pražák V. st., Lukeš P.,
Pražák V. ml., Mládek R. – Mládek Š., Mládek O.,Grňák A., Tlustý T., Kotrlík V., Havlík P.
Omluveni: Pěkný D., Carva L., Lacina M.
Hned o týden později sehráli Draci Chotoviny další 2 zápasy. Bohužel již poněkolikáté
se stalo, že docházka byla naprosto tristní.

Vypomoci přijela nová tvář
Zdeněk Racek.
První utkání odehráli
chotovinští florbalisté proti
týmu Rychlá rota Tábor. Ačkoliv měl soupeř
o několik hráčů na střídání více, Chotovinám se povedly v prvním poločasu 2 gólové
akce, po kterých se postupně prosadili
Tomáš Tlustý a Ondřej Mládek. Nicméně ve
druhém dějství kvůli nízkému počtu hráčů
síly rapidně ubývaly, čehož soupeř dokonale využil a drtivým tlakem nakonec dokázal zápas strhnout na svou stranu a zvítězil 3:2. Brankář Jaroslav Málek byl po
zápase velmi zklamaný, jelikož vychytal nespočet tutových šancí, a přesto to na výhru
nestačilo.
Ve druhém střetnutí proti TJ Loko Pacovským Blbounům již síly chyběly úplně.
Hráči z Pacova hráli v pohodovém tempu
a zvítězili vysoko 8:2. Oba góly Draků vstřelil Tomáš Tlustý. Je to velká škoda, jelikož
pokud by Draci hráli v téměř plné sestavě,
určitě by měli daleko větší šance zvítězit
v obou zápasech.
Sestava: Málek J. – Pražák V. st., Lukeš P.,
Pražák V. ml., Z. Racek. – Mládek O., Tlustý T.,
Kotrlík V., Havlík P.
Omluveni: Pěkný D., Carva L., Lacina M.,
Grňák A., Mládek R., Mládek Š.
Václav Pražák ml. a Ondřej Mládek
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Přehled výsledků pravidelných kuželkářských soutěží 2019/2020
Soutěže nám vstoupily do závěrečných bojů, v divizi se bojuje o dlouho vyhlížený postup,
v kraji máme spíše záchranářské starosti, okres již skončil. Tak věříme, že se vše podaří.
Družstvo A – Divize Jih

Družstvo B – Krajský přebor I.

Chotoviny – TJ Nové Město na Moravě
3254 – 3192 - 6 : 2
Makovec 554, David Bartoň 532, J. Bartoň 547, Fořter 515, Hein 545,
Hrstka 561.
Toto utkání bylo jako na houpačce. První dvojice mladých kuželkářů
vyhrála. V prostřední části Honzové prohráli. Stav 2 : 2 před poslední dvojicí H+H. Ale ti už si závěr pohlídali a oba vítězí. Důležité body
jsou doma.
Chotoviny – TJ Sokol Soběnov
3298 – 3185 - 6 : 2
Makovec 523, Bervida 509, J. Bartoň 582,
Fořter 595, Hein 558, Hrstka 531.
Soběnov je obávaný soupeř, který na venkovních kuželnách sbírá
body. Vstup do utkání nám nevyšel a prohráváme 0 : 2. Dramatická
část byla ta prostřední. Honza B. pěkným výkonem vyhrává a Honza
F. svádí boj o každou kuželku do posledního hodu. Svým osobním
rekordem poráží soupeře. Poslední dvojice moc klidu nepřidala.
Zde bylo drama až do posledních drah, kdy buď Zbyněk nebo Libor
museli vyhrát. Nakonec se to podařilo oběma a velmi cenné body
zůstaly doma.
Chotoviny – TJ Sokol Častrov
3265 – 3109 - 6 : 2
Hein 580, Křemen 572, Bervida 558,
Fořter 540, J. Bartoň 500, Hrstka+Křemenová 515.
S Častrovem se dalo říct, že musí být povinné body. Vstup nám vyšel
exkluzivně. Petr i Zbyněk velmi pěknými výkony poráží soupeře a
dosahují na 119 kuželek. Prostřední dvojice též vítězí a navyšuje
skóre. Závěr byl už o tom udržet kuželky. Ale Honzovi se vůbec
nedaří a prohrává o 6. Libor musel střídat kvůli zranění a narychlo
ho zastoupila jeho sestra Lenka. I když také prohrává, tak nahrané
kuželky stačí a vítězství je naše.
Chotoviny – TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
3254 – 3220 - 6 : 2
Křemen 521, Hrstka 510, Bervida 553, Fořter 552, J. Bartoň 528, Hein 610.
Věděli jsme, že Lomnice nebude lehký soupeř. A to se potvrdilo hned
při první dvojici, kdy soupeř hrál velmi dobře (610) a Petrovi ani
Liborovi se moc nedařilo. Stav 0 : 2 o 102 mluví za své. Druhá dvojice
nic nevzdává a bojuje do posledních hodů. Luboš vítězí a Honzovi F.
utíká výhra o 8 kuželek. Poslední dvojice má těžký úkol. Buď alespoň
vyhrát oba duely a bude remíza 4 : 4, nebo stáhnout ještě 80 kuželek
a tím i dosáhnout na výhru 5 : 3 nebo 6 : 2. Zbyněk nenechává
nic náhodě a osobním rekordem ve hře poráží 610 kuželek. Honzovi B.
se moc nedaří, ale i ten svůj duel vyhrává. Dohromady se jim podařilo
i stáhnout 80 kuželek a ještě 34 přidat navrch. Dramatická bitva dopadla dobře a výhra 6 : 2 je doma.

Chotoviny B – TJ Kunžak A
2539 – 2515 - 6 : 2
Makovcová 457, Chobotský 419, Svatošová 379,
L. Křemenová 421, Makovec 420, Kučerová 443.
Usilovat o body přijíždí tentokrát Kunžak. Ten je stejně jako my v pásmu sestupu a proto to nebude lehké utkání. Soupeři ale nenašli na
naší novou kuželnu recept a odjíždějí s porážkou. A protože my jsme
podali zatím nejhorší výkon jarní části, tak rozdíl je pouhých 24 kuželek. Nicméně tyto body se počítají.
Chotoviny B – TJ Sokol Písek
2584 – 2592 - 2 : 6
Makovcová 404, L. Křemenová ml. 420, Svačina 458,
L. Křemenová 410, Kučerová 418, Makovec 474.
To co se podařilo s Kunžakem, se už bohužel nepodařilo s Pískem.
Ten stejně jako my, Kunžak i Krumlov usiluje o posunutí se do klidnějšího pásma. A to se mu u nás částečně povedlo, když vítězí o 8 kuželek. Náš výkon byl oproti minule lepší, bohužel spousta našich zbytečných chyb nás připravila o příjemnější výsledek. Tak snad příště.
Chotoviny B – TJ Centropen Dačice D
2629 – 2634 - 3 : 5
Chobotský 382, L. Křemenová ml. 420, Svatošová 445,
L. Křemenová 429, Makovec 503, Kučerová 450.
Dačicím to jde a budou to chtít dokázat i u nás. To se jim daří hned
v úvodu. Naší dvojici poráží o 100 kuželek. Takovýto handicap budeme je těžko umazávat. Ale hned ve druhé dvojici se nedaří jednomu
ze soupeřů a stahujeme na přijatelnější rozdíl. Závěrečné duely jsou
na infarkt. Za krásných 503 poražených kuželek Pavlem Makovcem
si zasloužíme vyhrát, ale bohužel se tak nestalo. Zbývá 5 kuželek
a hosté si odváží cenné body.
M. Vacko

Družstvo D – Okresní přebor
Chotoviny D – KK Lokomotiva Tábor C
2443 – 2573 - 2 : 6
Josef Poula 359, M. Křemenová 426, Nohejlová 420,
Šmejkal 357, Filip 434, Vacko 447.
Poslední utkání základní části okresu. Přijíždí vedoucí družstvo soutěže a na výkonech je to znát (hosté 453, 467, 474…). Na tato čísla
jsme nenašli odpověď a jasně prohráváme. Tímto jsme zakončili
základní část a umístili se na 5. místě Okresního přeboru.
Poděkování patří vedoucí družstva Slávce Nohejlové za neúnavnou snahu
tvořit po celý ročník kompletní sestavu. Snad bude na podzim lépe.
Závěrečná soutěžní utkání jarní části – tak si, prosím, poznamenejte
a přijďte fandit, bude to velmi napínavá a zajímavá podívaná:
6. 3. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Loko České Budějovice B
6. 3. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Spartak Pelhřimov
13. 3. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Nová Včelnice
20. 3. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Dynamo České Budějovice A
20. 3. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Jiskra Nová Bystřice
27. 3. pátek 17:00 Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí A
27. 3. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Blatná
3. 4. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Nová Ves u Č. Budějovic
3. 4. pátek 19:30 Chotoviny A – KK Lokomotiva Tábor B

TABULKY
Družstvo A – Divize Jih
1. KK PSJ Jihlava B
24
2. TJ Sokol Častrov
21
3. TJ Sokol Chotoviny
21
4. TJ Blatná
20
5. TJ Tatran Lomnice n/Luž. 20
6. TJ Sokol Soběnov
19
7. TJ Nová Včelnice
16
8. TJ Jiskra Nová Bystřice 16
9. KK Lokomotiva Tábor B 15
10. TJ N. Město na Moravě 12
11. TJ Spartak Pelhřimov 10
12. TJ Slovan Jindř. Hradec 10

Družstvo B – Krajský přebor I.
1. KK Hilton Sez. Ústí A
32
2. TJ Sokol Nové Hrady
26
3. TJ Centropen Dačice D 26
4. TJ Nová Ves u Č. B.
20
5. TJ Dynamo Č. B. A
18
6. KK Hilton Sez. Ústí B
16
7. TJ Spartak Soběslav
15
8. TJ Lokomotiva Č. B. B 14
9. TJ Sokol Písek A
13
10. TJ Kunžak A
13
11. TJ Sokol Chotoviny B 11
12. KK Český Krumlov A
8
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO SE CHYSTÁ NA JARO!
PO SOUSTŘEDĚNÍ ZVLÁDLO I DRUHÝ PŘÁTELSKÝ ZÁPAS!
Dobrá nálada panuje během
zimní přípravy v táboře chotovinského týmu. Po podzimu osmý
nejlepší tým I. B třídy vyrazil v
únoru na soustředění do Plánice
u Klatov a dvakrát ze dvou případů se radoval z vítězství v přátelském zápase. Cíli, a tedy umístění ve vrchní polovině tabulky,
je tak podřízené všechno.
Tvrdá dřina v hale, na okruzích
v obci, soustředění v Plánici a přátelské zápasy ve Voticích. Takový
byl a stále je plán týmu Chotovin
v zimní přestávce. Družina kouče
Křížky nechce ponechat nic náhodě a vyrazit do jarní části sezony
v nejlepší formě. Sám trenér je zatím se svým týmem spokojený. Ať
už jde o nasazení, přístup nebo
docházku.
Během února už také mohl svůj
tým otestovat v přátelských zápasech. Oba dva prozatímní souboje
se odehrály na umělé trávě ve Voticích a oběma kralovaly Chotoviny. Divokým výsledkem nejprve Chotoviny porazily dorostence
Meteoru Tábor, pak už o dost těsněji předčily soupeře z Chotýšan.
8 : 1. Takovým rozdílem zvítězili
chotovinští fotbalisté v prvním

přátelském zápase proti juniorům
táborského Meteoru. „Myslím, že
jsme jim mohli dát klidně 20 gólů.
Výsledek sice vypadá, jako že je
všechno super, ale co se týče produktivity, spálili jsme toho fakt moc.
Směrem dozadu nás dorostenci
moc neprověřili, ale na první přátelák a navíc po plese to asi nebylo nejhorší,“ zhodnotil utkání
autor čtyř gólů Pavlíček.
Většina chotovinského týmu se
po parádním vítězství stěhovala na
pár dní do Plánice u Klatov, kde se
nabírala kondice, ale také relaxovalo a tmelila parta. „Běhali jsme
už před snídaní, pak i odpoledne,
chodilo se na hřiště a večer do
sauny a vířivky,“ přibližuje plán
obránce týmu Jan Dvořák. Program se vlastně ani tak moc nemění od minulých let, ale destinace už ano, Mozolov a Pracov
nahradila Plánice v Plzeňském
kraji. „To ubytování bylo super,
ale třeba jídlo nebylo úplně
nejlepší,“ vzpomíná dál Dvořák.
I tak přežili všichni soustředění ve zdraví a nasbírali potřebnou
fyzičku pro jarní část sezony. „Splnilo to naše očekávání. Podmínky

Soustředění v Plánici u Klatov
k trénování byly dobré, stejně tak
pokoje, sauna i vířivka. Jen to jídlo
většinu týmu zklamalo,“ dodává
brankář Carva.
Ihned po návratu čekal na Chotoviny náročný zápas s výběrem
Chotýšan. Po soustředění to nebylo nic jednoduchého, ale i tak

zvítězil účastník I. B třídy 2:1.
Chotovinské teď ještě čekají dva
nebo tři další přípravné zápasy a
ve druhé polovině března už opět
startuje mistrovská část sezony.
Tým v prvních třech kolech jara
změří síly s Hradištěm, Planou
nad Lužnicí a Kluky.

Přípravný zápas
Neděle

8. 3.

16:00

Chotoviny – Mezno

UMT Votice

Mistrovské zápasy
14. kolo sobota 21. 3. 15:00 Chotoviny – Hradiště
15. kolo sobota 28. 3. 11:30 Planá n./Lužnicí – Chotoviny
16. kolo sobota 4. 4. 16:30 Chotoviny – Kluky

CHOTOVINSKÁ JEDENÁCTKA HLÁSÍ NÁVRAT: NA TO, ABYCH STÁL U KLANDRU, MÁM JEŠTĚ ČAS!
Na chotovinském pažitu se
schyluje k zajímavému comebacku. Dva a půl roku nenavlékl
dres týmu Chotovin záložník Vít
Švehla a dění okolo fotbalu sledoval jen zpoza postranní lajny.
Dnům na marodce už ale odzvonilo a fanoušci se mohou opět
těšit na jeho počínání na hřišti.
Dlouhé pauze předcházela situace z postupové sezony v roce
2017. Tehdy se chotovinský fotbalista s číslem dresu 11 na zádech v posledním zápase zranil
tak, že fotbal byl na nějakou dobu
zakázané slovo.
Vítku, co se vlastně přesně stalo?
Byl to poslední zápas postupové
sezony a já si přetrhl přední křížový vaz v pravém koleni. Pak jsem
tedy ještě jednou hrál. Ale nastoupit do zápasu s přetrženým vazem
byl opravdu geniální tah. Rozlomil jsem si díky tomu meniskus.
Aspoň, že jsme tenkrát vyhráli.
Nějaký čas jsi se nemohl dostat k potřebné operaci, což návrat výrazně oddálilo. Proč nepřišla operace dřív?
Dostal jsem nějaké informace, že
by z toho mohla být dlouhodobá
pracovní neschopnost. A v té době
jsem si to nemohl dovolit. Až když
jsem měl koleno totálně nepoužitelné, tak jsem si řekl, že prostě
jdu. Na operaci jsem byl nakonec

objednaný už dříve, ale bohužel
jsem měl chlapskou nemoc, takže
operace nakonec nebyla možná.
Naštěstí pak klapnul druhý termín
a mimo běžný provoz jsem byl jenom pátek, kdy jsem měl operaci.
Takže informace o dlouhodobé
neschopnosti byla nejspíš od nějakých slabých kusů…
Do přípravy jsi nastoupil až po
dvou a půl letech. Jaká je zimní
příprava?
Jelikož jsem tu operaci dlouho odkládal, tak ten návrat hodně bolí.
Začal jsem posilovnou třikrát týdně. Ale zvedání železa není moc
běžecká disciplína. Takže jsem byl
na začátku přípravy zralý na infarkt.
Už jsem zraněný byl, ale strop jsem
měl maximálně 3-4 měsíce mimo
hru. Tohle byl takový premiérový
výpadek a doufám, že i derniérový.
Ve fotbalovém dění jsi ale byl
i tak, když jsi zápasy sledoval od
postranní čáry. Neříkal sis třeba,
že by to s tebou na hřišti bylo lepší?
Vůbec ne. Říkal jsem si, že je to
všechno hrozně rychlé a nevím,
co bych tam s těmi našimi letci
dělal.
Po přípravě už ale stíhat budeš,
ne?
Při oslavách určitě. Na hřišti ale až
časem.
Co ti chybělo při tom čase bez
fotbalu? Neříkal sis třeba, že si

už nikdy do míče nekopneš?
Parta, kabina a všechno kolem mi
chybělo. Ale přiznám se, že jsem si
jeden čas pohrával s myšlenkou,
že natrvalo zakotvím mezi chuligány u klandru. Lenost ale naštěstí nevyhrála. Krásné jsou jinak obě role.
Jak na hřišti, tak u klandru. Ale na
tu druhou mám snad ještě čas.
Operace kolena byla vážná.
Nemyslíš si, že tě bude limitovat? Třeba v soubojích?
To po pravdě nevím. Co jsme začali běhat, tak v něm mám pořád
vodu. Nějaká bolest tam je také.
A ty souboje? Prostě musím víc
rozdat než dostat!
Hned v první přípravě vyhrály
Chotoviny 8:1 nad dorostem
Meteoru Tábor a dal jsi gól. Má
to pro tebe nějakou váhu? Je to
třeba nějaké znamení, že by to
mohlo jít?
Gól jsem dal, ale Pavlíček dal 4…
takže spokojený nejsem. Ne, teď
vážně. V přípravě mi jde hlavně
o pohyb, obratnost a cit na balon.
Ale také o přestřílení Honzy.
Takže se mu chceš vyrovnat?
To je tvůj cíl?
Kdybych se mu chtěl vyrovnat, tak
jsem nemusel na operaci. Ale samozřejmě vtipkuji. Když budu hrát
ve 40 jako on, tak budu spokojený.
(smích)
Za dva a půl roku se toho u cho-

tovinského týmu změnilo mnoho.
Jiná soutěž, ale od nové sezony
i nový trenér. Vnímáš to nějak?
Nebo jsi přišel do toho samého,
z čeho jsi odešel?
Hezká otázka. Na začátku jsem z
toho úplně dobrý pocit neměl. Ale
teď jsme čerstvě po soustředění
a kabina mi přijde úžasná. Řekl
bych, že se máme jako parta rádi
a je tam obrovská sranda. Pořád
nějaké hecování, to mám rád. Náladu nám ale bohužel kazí zranění
kluků.
Po podzimu osmé místo v I. B třídě. Jak myslíš, že dopadne jaro?
Na postup to asi letos nejspíš nebude, ale o nějakém sestupu se také vůbec nechci bavit.
Na co se nejvíc těšíš? Na návrat,
na fanoušky? Nebo na nějaký zápas, při kterém jsi u klandru běsnil
a budeš to chtít vrátit na hřišti?
Hlavně se těším na ten pocit, kdy
na to za chvilku jdu. A pak na pocit,
když rozhodčí zapíská a vím, že
máme tři body a jdeme s fanoušky
slavit a debatovat o fotbale. A k tomu naštvání u klandru? Nemám
v plánu trefit rozhodčího.
Chotovinský fotbal se tak má
jistojistě na co těšit. Návrat pověstné jedenáctky přinese bojovnost, fotbalové umění, ale také
emoce, které k fotbalu určitě patří.
Stránku připravil D. Mendel ml.

