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ZDARMA

Mikuláská nadílka
V sobotu 1. prosince se v kulturním domì v Chotovinách uskuteènila tradièní mikuláská nadílka.
O výzdobu sálu a pøedsálí se ji
tradiènì postarala druina Z Chotoviny a navodila nám tak tu pravou
mikuláskou atmosféru.
Letos si dìti z dramatického
krouku Z, pod vedením Y. Kaòové, pøipravily pohádku Jak princezna Adélka do pekla a z pekla pøila.
Dìvèata nám pøipravila opravdu krásný záitek a na závìr sklidila zaslouený potlesk.

Z obsahu
listù

Po pohádce ji následovali soutìe, pøi kterých se dìti i jejich rodièe dobøe bavili.
Nakonec se vichni doèkali pøíchodu Mikuláe s andìlským doprovodem, a nebyl by to správný Mikulá, kdyby s ním nepøili i èerti. Vdy
s sebou mìli i knihu høíníkù.

Kdy Mikulá rozdal balíèky
vem dìtem a slíbil, e za rok nás
opìt navtíví, pokraèovala diskotéka pro dìti. Nechybìla ani oblíbená
idlièkovaná.
I kdy to z poèátku vypadalo, e
dìtí letos mnoho nedorazí, nakonec
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se sál kulturního domu pìknì zaplnil a zábavné odpoledne pro dìti se
vydaøilo.
Ráda bych jménem Spolku
pøátel koly Chotoviny podìkovala
vem, kteøí se pøièinili o to, e vechno dobøe dopadlo. Nesmím zapomenout ani na pomoc èlenek pedagogického sboru Z Chotoviny pøi
pøípravì balíèkù pro dìti.
Vem tímto jetì jednou velice
dìkuji a pøeji krásný èas adventu.
P. Suchopárková
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Mezinárodní den elektroodpadu
 letos poprvé 

Mezinárodní sdruení kolektivních systémù pro sbìr a recyklaci elektronického
a elektrického odpadu WEEE Fórum vyhlásilo 13. øíjen Mezinárodním dnem elektroodpadu. K výzvì se pøidalo 20 zemí vèetnì Èeské
republiky. Hlavní mylenkou je podpora recyklace a osvìta mezi irokou veøejností.
Odborníci odhadují, e lidstvo v roce 2018
vyprodukuje 50 milionù tun elektroodpadu.
Poèítaèe, smartphony, tablety èi televizory,
ale i vìtí domácí spotøebièe, jako jsou napøíklad praèky, lednice, pøímotopy èi mobilní klimatizaèní jednotky; kadoroènì se podaøí recyklovat pouhých 20 procent z celosvìtového mnoství vyslouilých spotøebièù. A 40 milionù tun elektrozaøízení skonèí
na skládkách, je spáleno nebo se stane pøedmìtem nezákonného obchodování.
ivotní cyklus kadého výrobku pøitom
nemusí konèit jen tím, e doslouí svému
pùvodnímu úèelu. I vyøazený spotøebiè je
potenciálním zdrojem druhotných surovin.
Patøí mezi nì napøíklad lehké kovy, zejména
hliník. Získat hliník recyklací si vyádá pouhou jednu desetinu nákladù oproti tìm, které je tøeba vynaloit na tìbu primární suroviny. Elektroodpad pøitom jen v Evropì roste
tempem tøi a pìt procent roènì.
Bohuel i v Evropské unii, která je celosvìtovým lídrem v oblasti recyklace elektroodpadu, se podaøí recyklovat pouhých 35
procent. To vede ke zbyteèným ztrátám cenných a nedostatkových surovin a tím i k en-
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Na spoleèné dojídìní autem (z Chotovin)
hledám nìkoho, kdo pracuje v lokalitì
Sezimovo Ústí / PLaná

(Silon, Madeta, Kovosvit).

Budu rád i za pøípadné
zprostøedkování kontaktu.
Dìkuji
Vojtìch Nádvorník
724 011 936  nadvorvo@gmail.com

vironmentálním, zdravotním a spoleèenským
problémùm, uvedl Karmenu Vella, evropský
komisaø pro ivotní prostøedí, námoøní záleitosti a rybolov.
Z elektrospotøebièe lze pøitom recyklovat
a 80 procent materiálu. Podpora cirkulární
neboli obìhové ekonomiky je pro budoucí
existenci planety Zemì nevyhnutelná. Právì
model výroby, pøi nìm nevzniká odpad, je
jedním ze základních pøedpokladù udritelného rozvoje.
V Èeské republice mají obyvatelé monost odevzdávat nepotøebné a nefunkèní elektrozaøízení èi staré baterie na tisících sbìrných míst. Podle zákona musejí být zøízena
ve vech obcích nebo mìstských èástech s více
ne 2000 obyvateli.
Èeská republika se k osvìtovému dni elektroodpadu pøipojila prostøednictvím projektu
Recyklohraní, který dlouhodobì podporuje
environmentální edukaci na kolách. Letoní kolní rok zaèal ji jedenáctý roèník projektu. Zapojilo se témìø 3700 kol ze vech
krajù, uvádí Hana Ansorgová, øeditelka obecnì prospìné spoleènosti Recyklohraní.
H. Heømánková

Obec Chotoviny
Vás zve do divadla
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STØÍPKY Z OBCE
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❖ Rada obce schválila návrh rozpoètu obce Chotoviny

na rok 2019. Jde o rozpoèet pøebytkový. Pøíjmy ve výi
34 083 566,00Kè, výdaje ve výi 33 561 342,00Kè, financování (splátka úvìru) ve výi 522 224,00Kè. Návrh je
rekonstrukce pomníku padlých u základní koly v Chotovyvìen na webových stránkách obce (www.chotoviny.cz)
vinách.
a na úøední desce OÚ Chotoviny (budova prodejny Jedrekonstrukce poárních zbrojnic v Sedleèku a Brouèkovì
noty).
Lhotì.
❖ Rada obce schválila pøípravu ádostí o dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje na tyto projekty:
1. Obnova kanalizace v ulici Krátká
2. Doplnìní herního prvku do zahrady M (ve spolupráci
s obcemi Jedlany, Nemyl, Sudomìøice u Tábora).
❖ Rada obce schválila veøejnoprávní smlouvu na projednávání pøestupkù mezi obcí Chotoviny a mìstem Tábor.
❖ Rada obce neschválila umístìní 40  45 metrù vysoké
telekomunikaèní vìe na pozemkách ve støedu obce Chotoviny.
❖ Rada obce schválila konání Chotovinských slavností 2019
dne 10. 8. 2019. Tématem bude 100 let vzniku Sokola v Chotovinách.
❖ Rada obce byla upozornìna na patný stav krovu na
budovì kuelny. Krov posoudí odborník.
❖ Rada obce schválila zprávu o èinnosti koly za rok 2017/
2018.
zateplení jiní a východní strany budovy obecního úøadu. ❖ Spoleènost RUMPOLD navyuje od 1. 1. 2019 ceny za svoz
popelnic i kontejnerù na tøídìný odpad.
❖ Zasedání Zastupitelstva obce Chotoviny se uskuteèní v budovì OÚ dne 13. 12. 2018 od 19.00 hodin.

❖ Na konci øíjna byly dokonèeny tyto práce:

Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám na tomto místì podìkoval za dobrou
spolupráci v roce 2018 a popøál pìkné a klidné proití vánoèních svátkù a do nového roku 2019 hodnì zdraví, tìstí
a optimismu.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny

Duchovní a rada starích Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách
pøeje ètenáøùm Listù, stejnì té vem obyvate-

â â â V Ý Z VA â â â
Váení spoluobèané, s pøíchodem zimy bude nutné provádìt zimní údrbu komunikací, t. j. prohrnování a posyp. ádáme Vás, abyste neparkovali motorová vozidla na místních komunikacích. Vozidla zaparkovaná
na komunikacích neumoòují tuto zimní údrbu provádìt, a je zde nebezpeèí, e dojde k pokození vozidel.
V ulicích, ve kterých budou zimní údrbì bránit zaparkovaná vozidla,
nebude doèasnì zimní údrba provádìna.
Obú

lùm Chotovinska, pøíjemné proití vánoèních svátkù
a z nich posilu a povzbuzení pro nový rok 2019.
Zároveò si Vás dovolujeme pozvat k bohoslubám,
pøedevím pak na sváteèní bohosluby na

Boí hod vánoèní 25. prosince od 10. 30 hodin

a dále pak na poslední bohosluby tohoto roku
30. prosince od 10.30 hodin, po nich jste zváni
k spoleènému posezení s pøipomenutím událostí uplynulého
roku. Bude pøipravena projekce fotografií i snímkù pohyblivých, tedy videí.
FÚ CÈSH v Chotovinách
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ANKA Z REJE, VDOVA IVÉHO MUE

Tak u to nìkdy bývá, e dítko ze sluné rodiny se zvrhne a
stane se z nìj darmolap. Také
otec Václava Navrátila byl vzdìlaný a ulechtilý èlovìk, váený
obèan a knihtiskaø na praské
Malé Stranì. Rodinì, ve které
vyrùstaly tøi malé dìti, se vedlo
dobøe, ale jen do té doby, ne
její ivitel náhle zemøel a k tomu
bohuel dolo velice pøedèasnì. Vdova s malými dìtmi se
pøestìhovala do levného bytu
na Smíchovì a musela ít velice
skromnì. Navíc jí nejstarí syn
Václav, který byl od dìtství témìø nezvládnutelný, zaèal dìlat
vrásky na èele. Nebylo mu ani
pùldruhé desítky let a kadému
muselo být jasné, e Václava,
kterému se potulka a alkohol
staly smyslem ivota, èeká ivot
flákaèe. Kdy mu na poèátku
devadesátých let 19. století
bylo sedmnáct rokù, byl poprvé odsouzen pro potulku a ebrotu. Mìl si odsedìt osmnáct
mìsícù, ale pøed vyprením tres-

tu se mu podaøilo upláchnout
z vìzení a dál si uívat volnosti
a svobody.
Toulal se po Berounsku, Pøíbramsku, Písecku i jinde, a ho
u Kamýka nad Vltavou potkalo
tìstí v podobì povìtrné entiny, mezi jemu podobnými
kumpány bùhvíproè pøezdívané
anka z reje. Stejnì jako Václav, i ona se toulala svìtem, jen
s tím rozdílem, e sebou vláèela
dvì malé dìti. Netajila se tím, e
její zákonný manel se potuluje
nìkde ve Slezsku a e o nìm
nìkolik let vùbec nic neví. Proto o sobì prohlaovala, e je
vdovou ivého mue. Sebe i dìti
ivila spíe ebrotou a hádáním
z ruky, ne pøíleitostnou prací.
Václav a anka si na první
pohled padli do oka a dá se øíci,
e z toho byla láska jako trám.
Slíbili si, e spolu vìrnì pùjdou
ivotem a budou se ivit poctivì  ebrotou. Za zaslíbený kraj
pro tuto jistì bohulibou èinnost
povaovali jiní Èechy a proto

se je rozhodli oblait svou pøítomností.
A tak v roce 1894 bylo mono tuto podivnou ètveøici vidìt
na Táborsku, Chotovinsku, Chýnovsku, Sobìslavsku i v Plané
nad Lunicí. Vude ebrali a dá
se øíci, e dosti úspìnì, protoe útlocitní lidé mìli slitování
s jejich malými dìtmi. Co vyebrali jim staèilo na jídlo i na alkohol. Více nepotøebovali.
Devátého záøí toho roku
opustili Planou a zamíøili k elèi. Cestou potkali dìvèe, zapøedli rozhovor, a tak se dovìdìli, e
spìchá na vlak do Tábora, kde
má nastoupit do sluby. Václav
pøekvapenému dìvèeti sdìlil, a
mu dá vechny peníze co u sebe
má, a kdy zjistil, e to kotuje
jen jedenáct krejcarù, které mìla
dívka na vlak, jetì jí strhl z hlavy sváteèní átek a pak rodinka rychle zmizela. Vydìená
dívka dobìhla k tetì do Ústraic, které se svìøila, co se jí pøihodilo. Nezapomnìla dodat, e

se jí podaøilo zachránit makovou buchtu, do které chytøe
vmáèkla pìtku, kterou jí starostlivá matka dala na pøilepenou.
Teta rozhodla, e se obì neprodlenì vypraví do Plané, dívka na
vlak a ona k èetníkùm.
Pøiblinì ve stejnou dobu byla nae podaøená ètveøice v lese
u Kletitì, kde narazila na potovního doruèovatele. Václav
mu hbitì sebral vechny peníze, které mìl u sebe, a v náhradu mu dal dívèin átek, který
anka odmítla, protoe vìøila, e
by jí nepøinesl tìstí.
Tak doli a do Hluboké, kde
anka neprozøetelnì dala Václavovi pìt krejcarù, aby koupil
cukr. Václav ochotnì el, ale
místo cukru zaèal vesele popíjet. Kdy zjistil, e by mìl pomýlet na návrat ke své rodince, dolo mu, e na útratu nemá dost
penìz. Protoe stejný názor sdílel i kupec, zavolal na Václava
èetníky. Václav se jim pøedstavil
jako movitý podnikatel Jan Rýdl
z Prahy, ale èetníci mìli s podobnými kumpány své zkuenosti a Václava dali pro potulku
na ètrnáct dní do basy.
V té dobì pøila na èetnickou
stanici zpráva o pøepadení potovního doruèovatele a ejhle!
Popis pachatele byl na Václava
Navrátila jak itý. Samozøejmì,
e u z basy nevyel a stanul
pøed soudem.
Zkuený Václav pøed soudci
nezapíral. Nemìlo to smysl, protoe jeho obìti ho bezpeènì
poznaly. Pøes pomìrnì malé
èástky, které Václav loupeemi
získal, byl výrok soudu neobyèejnì pøísný. Pìt let tìkého aláøe, zpøísnìného ètvrtletními
posty. Kam se pak podìla an-

ka z reje nevím, ale mohu dát
ruku do ohnì, e na Václava
neèekala.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Václav Hlinka, Chotoviny
Miroslav Köchert, Èervené Záhoøí
Helena Zákostelská, Èervené Záhoøí
Josef Merxbauer, Èervené Záhoøí
85 let Emilie Pecková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Základní kola a Mateøská kola Chotoviny

ve spolupráci s ÈZS ZO Chotoviny
poøádá dne

6. prosince 2018
od 17 do 19 hodin

Vánoèní dílnu .

Èeká nás: vystoupení pìveckých sborù;
toèení na hrnèíøském kruhu;
Pøíspìvek
tvoøení ozdob;
na materiál:
výroba drobných dárkù, pøáníèek dìti 50,- Kè
a adventních dekorací.
tvoøící
Místo: Kulturní dùm Chotoviny dospìlí
100,- Kè
Obèerstvení zajitìno.
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NOVÉ KNIHY
PATRIK HARTL  NEJLEPÍ VÍKEND. Jedna z nejoèekávanìjích
kniních novinek letoního roku je
tu! Na Silvestra si Andrea, Jirka,
Dáa, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroèní pøedsevzetí. ádný
z nich ale nikomu neøekne, jaké je to
jeho. Vichni touí zmìnit svùj ivot a doufají, e se jim to bìhem
nového roku podaøí. Mohlo by, protoe èasu na to budou mít dost. Kromì ranních a veèerních hodin pracovních dnù mají k dispozici padesát dva víkendù, deset státních svátkù a ètyøi týdny dovolené. To je dohromady tisíc sedm set edesát hodin volna, bìhem kterých se dá zmìnit témìø cokoli...
LARS KEPLER  LAZAR. Komisaø
Joona Linna si myslel, e u má to
nejhorí za sebou, pøitom vechno
teprve zaèíná... Policisté objeví
v bytì na pøedmìstí Osla tìlo mrtvého mue. Z toho, co najdou v mrazáku, jsou v oku. Zavradìný byl
vykradaè hrobù, sbìratel trofejí
a kanibal. Jednou z trofejí je i lebka
Summy Linnové, Joonovy manelky. O nìkolik dní pozdìji poádá

védskou policii o pomoc
nìmecká komisaøka. V kempu nedaleko Rostocku byl zavradìn sexuální násilník. Joona záhy pochopí,
e zdánlivì náhodnou souvislost
mezi obìmi nemùe ignorovat - stopy vedou k nìkomu, kdo má být ji
dávno mrtvý.
WILBUR SMITH  NAD PROPASTÍ.
Saffron vyrùstá na rozlehlém keòském statku v bystrou dívku touící
po vìdìní a dobrodruství. Díky své
ctiádosti nastoupí na studia v anglickém Oxfordu. Bìhem pobytu na
starém kontinentì se seznámí s nìmeckým idealistickým mladíkem
Gerhardem a vzájemnì oba zcela
propadnou svému kouzlu. Jejich
tìstí netrvá dlouho - brzy ho pøekazí bouøe druhé svìtové války, která
je postaví na opaèné strany váleèné
fronty.
ROBERT BRYNDZA  CHLADNOKREVNÌ. Chladné londýnské ráno.
Velký kufr, který vyplavila Teme.
Detektiv éfinspektor Erika Fosterová a její kolegynì Mossová u tuí,
e je uvnitø neèeká pøíjemné pøekvapení... Ale na to, co doopravdy na-

Dne 9. 11. 2018 jsme zhlédli v KD komedii o tøech
dìjstvích CHYTE ZLODÌJE, kterou nám pøijel sehrát
spolek divadelních ochotníkù pøi TJ Sokol Milièín.
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jdou uvnitø, kdy se jim zrezivìlý kufr podaøí na nìkolikátý
pokus otevøít, nemùe být nikdo nikdy pøipraven... Robert
Bryndza opìt splétá a rozplétá mnohovrstevný pøíbìh ve více rovinách
a vede nitky ke konci, jen ètenáøe
tentokrát moná tolik neokuje, ale
rozhodnì vybudí silné emoce.
A znovu nechá kadého, aby si sám
odpovìdìl na otázky, co znamená
láska a za hrob, pro co jsou lidé
ochotní riskovat nebo kvùli èemu
zrazují své pøátele.
IVA KARLÍKOVÁ  MUSLIMSKÁ
POMSTA. Kniha Ivy Karlíkové je pokraèováním autobiografického románu Muslimské peklo, který se setkal

s velkým ètenáøským ohlasem. Pøíbìh ovem neskonèil. A my se opìt
vracíme do muslimské èásti Bosny,
kde nezøídka platí pravidla, která jsou
pro lidi z civilizované Evropy nepochopitelná.
HALINA PAWLOWSKÁ  DÍKY ZA
FÍKY. Vdycky je lepí milovat ne
nechat se milovat. O tom je tenhle
pøíbìh. Taky o tom, e se láska nedá
naplánovat, e nìkdo není romantik, ani kdy vidí nejkrásnìjí místa
na svìtì a e svìt showbyznysu není
taková dungle, jak se øíká. I kdy se
tam, stejnì jako na tìch nejkrásnìjích místech, nìkdy dìjí divné a snad
i legraèní vìci.

Pro dìti a mláde:
MARC SUMERAK  HARRY POTTER. Velká kniha o kouzelných filmech. Filmová série o Harrym Potterovi se stala jednou z nejoblíbenìjích a nejúspìnìjích na svìtì.
Tato kniha je vizuální kronikou práce umìlcù a filmaøù, kteøí v osmi
potterovských filmech pøemìnili
magii v realitu. Stovky a stovky úasných umìleckých dìl, od produkèních maleb a konceptù a po skici
a grafiku, umoòují fanoukùm volný pøístup ke kreativnímu procesu,
díky nìmu svìt kouzel oil na filmovém plátnì.
TIM MCDONAGH  STAR WARS ATLAS BYTOSTÍ A TVORÙ. Nejnovìjí
prùvodne galaktickými druhy Star
Wars. Wookieeové, wampy, Weequayové, Bithové, banthy a blurrgové, porgové, purgillové a Pauani.
Toto je ten pravý prùvodce pro fanouky Star Wars! V této ucelené
sbírce najdete ve, co chcete znát
o kultuøe, dìjinách i legendách bytostí a tvorù z celé galaxie.
OLEG KUZOVKOV  MÁA A MEDVÌD. Dozvíte se, jak Máa hlídala vlèí
dvojèata, jak usmiøovala rozhádané
medvìdy krásnou hudbou, tìila se
na vánoèní dárky, jak se snaila
usnout, jak pomohla ztraceným mimozemánkùm nebo jak s medvìdem chytala ryby èi hrála golf a mnoho dalího! Zábava s Máou toti
nikdy nekonèí!
MARCUS GUNNARSEN  MARCUS
& MARTINUS. Jste pøipraveni na to,

být naprosto fascinováni, vtaeni do
pøíbìhu, objevovat neèekané a do teï
tajené detaily z jejich ivota? A také
si výraznì potrénovat smíchové
svaly, koneènì vidìt nikdy nezveøejnìné fotky z dìtství tìhle klukù
(a je to síla, to nám vìøte) a nakonec
i zamáèknout slzu, kdy zjistíte, e
jste U na poslední stránce? Pak je
tahle kniha prostì a rozhodnì právì
pro vás.
KATIE DAYNES  CO JE TO SPÁNEK.
Spánek je to, co se s tebou dìje kadou noc, kdy zavøe oèi. Nìkdy
mùe být tìké usnout, ale spánek je
moc dùleitý! Proè? To se dozví
v této kníce s odklápìcími okénky.
Pozná v ní fáze spánku i profese
lidí, kteøí musejí spát pøes den a v
noci být vzhùru. Spí také zvíøátka?
Samozøejmì - nahlédni do jejich pelíkù. Zdají se ti nìkdy hezké sny?
Nebo straidelné noèní mùry? Nemusí se jich bát, pod okénky se
dozví, co sny jsou a proè je lidský
mozek vytváøí. Take vyèistit zuby,
hupsnout do peøin a dobrou noc!
SANDRA GRIMM  POHÁDKOHRÁTKY. Kniha pohádek, ve které si
poètete, s ní si pohrajete a zaijete
kopec zábavy! Nabízí toti spoustu
moností jak z pasivního pøedèítání
vytvoøit hru, díky ní dìti rozvinou
svùj postøeh, pozornost, slovní zásobu èi vnímavost. Symboly umístìné na stránkách vyzývají dìti k plnìní rozlièných úkolù spojených
s pohádkou. Mohou objevovat, hledat v obrázcích, vyprávìt, ale i hýbat
se, hrát hry èi si nìco vyrobit.
TRACEY BAPTISTE  MINECRAFT
BRÁNA. Bianca s Lonniem skonèí
po autonehodì v nemocnici. Kdy
se dívka probere, o Lonniem nikdo
nic neví. Díky speciálním brýlím se
Bianca spolu s ostatními pacienty
ocitne ve virtuálním svìtì hry Minecraft. Pronásledovaní nepøátelskými
moby se ze vech sil snaí najít cestu ven. Narazí na avatara a Bianca si
myslí, e je to Lonnie. Co kdy se
ale mýlí?
Z. Sumerauerová
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Florbalisté v listopadu v základní hrací dobì neprohráli

Na prvním listopadovém turnaji
proti týmu Apex-Bike jsme nezaèali dobøe. Nemohli jsme trefit bránu, na rozdíl od soupeøe,
a tak jsme velmi rychle prohrávali 0:2. Do poloèasu jsme hru
zpøesnili, ale støelbu nikoliv. Na
zaèátku druhého poloèasu se
trefil Praák ml. Po chvíli díky
dùrazu Tlustého za brankou vyrovnal Havlík. Soupeø opìt dal
gól a dvì minuty pøed koncem
vyrovnal Havlík. Prodlouení
rozhodnutí nepøineslo. Druhý
zápas proti týmu Opaøan, který
za posledních 12 let skonèil
vdy do 3.místa, jsme zaèali se-

bevìdomì. Sice jsme do poloviny 1. poloèasu prohrávali díky
oslabení za pøíli mnoho hráèù
na høiti, ale soupeø nebyl o moc
lepí. Pøed poloèasem vyrovnal
Kotrlík. V druhém poloèase po
rozehrané úvodní buly z poloviny vystøelil Havlík a nael brankáøe soupeøe nepøipraveného
a vedli jsme 2:1. Soupeø se chvíli
vzpamatovával ze oku z lehce
obdrené branky. Do hry jej vrátila pøesilovka, kterou vyuil
a srovnal na 2:2. Velmi rychle
Voborský navýil na 3:2, ale
soupeø pøeci jen vyrovnal a v prodlouení bìhem minuty dal gól
a vyhrál 3:4.

UPKY DUPKY pro Vás poøádají
a srdeènì Vás zvou

v sobotu 22. 12. 2018
od 15 hodin do parku
v Jeníèkovì Lhotì

na
PROGRAM:

VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ
U STROMEÈKU

15.00  vánoèní koledy zazpívá skupina JAMI.
Pøíjemné pozastavení a popovídání u rozsvíceného
vánoèního stromeèku, popíjení svaøáèku
a pojídání veho dobrého.

Na druhém listopadovém
turnaji byl v plánu zápas proti
Expendables. Skóre v polovinì
první pùle otevøel Kotrlík. Pak se
pøiostøilo a ve vygradovalo
trestem pro obì strany na 5 minut za vylouèení hráèe za vzájemnou potyèku. Zapojením do
hry po ukonèení trestu minutu
pøed poloèasem navýil Havlík.
Velmi rychle v druhém poloèase soupeø sníil na 2:1. Pak zaèala taktická bitva. Nikdo nechtìl chybovat. Moc støel k bránì nedoletìlo. Pøeci jen jedna
støela tìpána Mládka prola
chumlem hráèù a vedli jsme 3:1.
Pøestali jsme bìhat a doufali, e
to ubráníme. Soupeø sníil a my
jsme se jetì více stali pasivními a vìøili, e ubráníme hubený
náskok. Díky tomu soupeø
v poslední minutì vyrovnal z naeho pohledu sporným gólem

nohou. V prodlouení jsme nic
nevymysleli a tìsnì pøed koncem dostali gól. V druhém zápase, odvetì proti Opaøanùm,
nám vylo ve, na co jsme sáhli. Voborský otevøel skóre, soupeø vyrovnal, Havlík dvìma góly
do poloèasu zvýil na 3:1. V druhém poloèase se trefil Tlustý
a 2x Kotrlík a my jsme kupodivu jasnì vyhráli 6:1. Na prosincových turnajích se rozhodne,
o jaké koneèné místo budeme
bojovat.
P. Havlík

Tabulka
1. Mrníci Opaøany
2. Expendables
3. Draci Chotoviny
4. FbC Sokol Jistebnice
5. Apex-Bike Tábor
6. Chotoviny Predators

skóre body
32 : 14 14
29 : 20 14
27 : 17 12
20 : 29 6
23 : 30 5
16 : 37 1
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2018 / 2019
Podzimní polovina soutìí vech úrovní nám vstupuje do závìru, jetì nìkolik utkání a jsou tu vánoce a konec roku.
Daøí se Áèku, kde dríme první pozici, B malinko ztrácí, D dost dobrý... Mezi svátky nás èeká soupeøení
o Mistra jednotlivcù TJ Sokol a po Novém roce boje o Mistry Okresu Tábor vech kategorií.

Drustvo A  Divize Jih

Drustvo B  Krajský pøebor I.

TJ BOPO Tøebíè  Chotoviny
3245 - 3233  4 : 4 Jan Bartoò 572,
Hrstka 556, Køemen 507, Foøter 535, Hein 542, Bervida 521.
Do nejvzdálenìjí kuelny v této soutìi jsme vyrazili s vidinou aspoò
pøivézt bod. To jsme nakonec splnili. Zápas jsme rozehráli jak z partesu.
První dvojice Honza B. a Libor pìknými výkony vítìzí a vedeme 2:0.
Z dalí dvojice boduje jen Honza F. a kdyby Petr udrel vìtí soustøedìnost, tak mohl bodovat také. Pøed poslední dvojicí vedeme 3:1 o 44
kuelek. U u to vypadá, e bychom mohli vyhrát, ale a na posledních
drahách Zbynïa získává remízový bod a Lubo bohuel neudrel soupeøe. Remíza je na svìtì, ale 12 kuelek chybí na vítìzství. To vdycky
zamrzí, kdy se ví, kdo jaké malé chyby udìlal...

Chotoviny B  TJ Loko È. Budìj. 2516 - 2537  2 : 6 Svatoová 451,
Chobotský 411, Makovcová 423, Lenka Køemenová
410, Kuèerová 429, Pavel Makovec 392.
Prohru se Sezimákem se pokouíme napravit s Loko È.B. Zaèínáme
podobnì jako v úterý a po první trojici vedeme 2 : 1 a 47 kuelek. Ale
pøechod do druhé poloviny zápasu je pro nás nìjaký zakletý a nedokáeme se proti soupeøi prosadit. Nepodaøí se nám získat u ani bod a neudríme ani nahrané kuelky. Bohuel odcházíme opìt poraeni.

Chotoviny  TJ Centropen Daèice 2605 - 2581  6 : 2
Hrstka 451
David Bartoò 421, Foøter 430, Jan Bartoò 451, Bervida 401, Hein 451.
Toto utkání jsme èekali, e bude tìké. Daèice sice pøijeli bez dvou opor,
ale to nic neznamenalo. Výsledek úplnì nenaznaèuje prùbìh utkání.
David vítìzí o 8 kuelek, Honza F. o 3. A Honza B. nahrává nìjaké
kuelky 451 ku 414. Jene následnì Luboovi se nedaøí a 44 kuelek je
pryè. Libor háe stejný výkon jako Honza B. a získává velmi dùleitý bod.
Poslední dvojice je pøetahovaná o kadou kuelku. A i kdy Zbynìk
prohrává 451 ku 455, tak udrel dùleité kuelky a body jsou doma.

TJ Sokol N. Hrady  Chotoviny 3052 - 3153  1 : 7
Hein 551,
Jan Bartoò 532, David Bartoò 517, Foøter 543, Bervida 500, Hrstka 511.
V Nových Hradech jsme loni prohráli o 2 kuelky, tudí jsme si øekli, e
jim to vrátíme a odvezeme si body. To se nakonec podaøilo a soupeøe
jsme k nièemu nepustili. Výhra 7:1 na venkovní kuelnì mluví za ve.
Chotoviny  KK PSJ Jihlava B
2630 - 2573  6 : 2 Jan Bartoò 458,
David Bartoò 437, Køemen 437, Foøter 397, Hein 450, Hrstka 451.
Zápas podzimu, první s druhým, byl dramatický od zaèátku do konce.
V první dvojici David prohrává o 20 kuelek, Petr koneènì podává svùj
výkon a Honza potvrzuje formu, kdy oba vítìzí. Honzovi F. se nedaøí
a utkání dramatizuje. To je ale od hostù ve, Zbynìk vyhrává a vrací
potøebné kuelky, Libor v boji o kadé døevo získává bod a drí skóre. Tak
opìt vítìzíme a pøezimujeme na prvním místì DIVIZE. Dìkujeme divákùm, kteøí zavítali na kuelnu a podpoøili nás. Zároveò pøeji vem do
nového roku ve nejlepí.
Honza Bartoò

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  TJ Sp. Sobìslav B 2258 - 2237  4,5 : 3,5
Kubeová 378, Liková 366, Filip 401,
M. Køemenová 350, mejkalová 403, mejkal 360.
Nevysoké výkony, vyrovnaný prùbìh utkání. Na závìr Láïa udrel nahrané kuelky a bereme oba body.
Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov 2322 - 2230  5 : 3
Filip 455,
M. Køemenová 391, Kubeová 394, Dìd 332, Liková 375, mejkal 375.
Tentokrát hrajeme, a na Petra, lépe, a konèí Milo se svým osobním
maximem. Opìt vítìzství...
KK Hilton Sez.Ústí C  Chotoviny D 2527 - 2427  6 : 2
Kubeová 427, M. Køemenová 437, mejkalová 420,
mejkal 356, Filip 397, Nohejlová 390.
Na Sezimáku se hrají velká èísla, ani dobré výsledky na domácí nestaèily. Za týden jedeme na Hilton znovu, snad to bude bodové...
Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2376 - 2264  6 : 2
Kubeová 382, M. Køemenová 444, Dìd 357,
mejkalová 417, mejkal 341, Filip 435.
Déèko uhájilo svými výkony podzimní neporazitelnost. Výborný start pøedvedla opìt Martina Køemenová, Klára nahrála potøebné kuelky a Milo
závìr kontroloval. Gratulujeme!

Chotoviny B  KK Hilton Sez. Ústí A 2568 - 2577  3 : 5 Chobotský 478,
Makovcová 442, Svatoová 422, Pavel Makovec 386,
Kuèerová 438, Lenka Køemenová 402.
Místo plánované soboty dohráváme s Hiltonem A a v úterý. A protoe
v úterý bìnì trénujeme, tak i Honza zaèíná v tréninkovém uvolnìném
tempu. Výsledkem je pìkných 478 a to je Honzy jeden z nejlepích
domácích výkonù. Soupeø se ale drí jako klítì a kontruje 471 poraenými kuelkami. Dalí pokraèují ve stejném duchu a vedeme 3 : 0 a 45
kuelek. Bohuel v druhé polovinì opoutíme tréninkové tempo a pøecházíme do zápasové nervozity a vytváøení nevynucených chyb. Soupeø
nás zaèíná pøehrávat a dokáe v závìru výsledek jetì zvrátit ve svùj
prospìch. Prohráváme o 9 kuelek.

KK Hilton Sez. Ústí B  Chotoviny B 2662 - 2624  5 : 3 Køemenová 479,
Chobotský 445, Makovcová 415, Svatoová 466,
L. Køemenová ml. 397, L. Svaèina 422.
Poslední dvì utkání jsme na Hiltonu vyhráli. I tentokrát jsme doufali
v nìjaké body. Ale zápas byl jak na houpaèce se smutným koncem pro
nás. První Honza, tøetí Iva a pátá Lenka zahráli výbornì, získali své body
a nahráli spousty kuelek. Bohuel ostatní hráli jen prùmìrnì, bez bodu,
a naopak spousty kuelek ztratili. Výsledkem je prohra o 38 kuelek.
Aè jsme poslední tøi kola dosahovali velmi pìkných celkových výsledkù,
tak soupeø se na nás vdy dokázal vytáhnout a o body nás pøipravit.
Chotoviny B  TJ Kunak
2458 - 2392  7: 1 L. Køemenová 431
Chobotský 411, Makovcová 413, L. Køemenová ml.404,
Svatoová 408, Pavel Makovec 391.
Na závìr koneènì domácí výhra, vyrovnané výkony tentokrát na body
staèily, snad to pùjde takto i na jaøe. Jetì výlet do Krumlova a závìr...

PMN, ÈPD

Dalí, v poøadí tøetí a ètvrtý turnaj Èeského poháru dorostu (ÈPD)
a Poháru mladých nadìjí (PMN).
PMN Jihlava 60 hs:
Mladí áci  Matìj Poula 241, Vítek Vacko 215, Filip Vylít 208,
Michal Pavlíèek 168.
Starí ákynì  Adéla Liková 186.
Starí áci  Jakub Smetana 195, Josef Poula 189.
PMN Daèice 60 hs:
Mladí áci  Filip Vylít 221, Matìj Poula 219, Vítek Vacko 207.
Starí ákynì  Jana Svaèinová 190, Karolína Cápková 215,
Adéla Liková 165.
Starí áci  Jakub Smetana 237, Josef Poula 496.
ÈPD Blatná 120 hs: Pavel Makovec 542, David Bartoò 496.
ÈPD Èeské Velenice 120 hs: Pavel Makovec 539.
M. Vacko
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Podzim, který vejde do dìjin, je u konce! Áèko pøezimuje na estém místì
Kdekoho by mohl titulek tohoto
èlánku zaskoèit, ale je tomu skuteènì tak. První tým chotovinského
oddílu má za sebou podzim, na který bude jetì dlouho vzpomínat. A to
zejména kouè Duan Mendel. U týmu
zaznamenal rekordní výhru, rekordní prohru a v mnoha dalích zápasech obèas ani diváci nevìøili tomu,
co se na høiti odehrává.
Podzim zaèalo chotovinské áèko
v Kováøovì. Byla to jak pro hráèe,
tak pro pøíznivce Chotovin velká neznámá. A soupeø toho patøiènì vyuil. Hostùm nasázel doma 5 gólù
a trenér Mendel po rekordní prohøe
u týmu tìko hledal slova.
Dalí zápas, to u ale bylo o nìèem
jiném. Domácí diváci pøihlíeli kanonádì, kterou jim Chotovintí pøipravili pøi prvním domácím pøedstavení. Mnozí se jetì pøed zápasem podivovali sloení letoní skupiny, ve které Chotoviny figurují. Od
minulého roku se toti tabulka výraznì promìnila a pár tradièních
soupeøù nahradili nováèci, se kterými nemìl nikdo v týmu prakticky
ádnou zkuenost. Jak u bylo zmínìno, druhý zápas byl gólovì bohatý. Soupeø z Hraditì si domù odve-

zl ze stadionu u kostela prohru 0:6.
A ani tím divoké výsledky v táborsko-písecké I. B tøídì neskonèily.
Øepeè-Opaøany venku 4:4, doma
Boetice smolnì 0:1. Ale pøila polovina záøí a napodruhé to doma
v Chotovinách vylo. Putim, vesnici, kterou zná díky vejkovi spíe
filmové chotovinské publikum, u si
teï budou dobøe pamatovat i fotbalisté. Domácí výbìr toti pøejel hosty hokejovým výsledkem 9:0. Tolik
se pod kouèem Mendelem jetì nevyhrálo.
Podzimní èást nabídla divákùm
i hráèùm strhující podívanou, a protoe jsme se u jednotlivým zápasùm vìnovali v uplynulých èíslech,
nebudeme znovu jeden po druhém
rozebírat. Za zmínku by sice jetì
stálo tøeba vyhrané chotovinsko
-voické derby, ale my se u zamìøíme jen na jediný velice zajímavý
duel. A to ten úplnì poslední. Chotoviny  Mirovice.
Byl to zápas, ve kterém kdyby
Chotoviny vedly proti nahoøe hrajícímu soupeøi po poloèase 4:0, nikdo se nemohl podivovat. Jenome
do kabin se lo jen za jednogólového vedení. Hlavnì si pohlídejte za-

Svìøenci Michala Malenického a Mariana Vylíta
z mladí pøípravky jdou do zimních a jarních bojù v novém.
Dresy a teplákovky jim padnou parádnì!

èátek, jejich jediná ance mùe pøijít
v prvních deseti minutách druhé
pùle, upozoròoval hráèe v kabinì
kouè Mendel. Jene ouha. Pøily
minuty 51. a 53. a Chotoviny prohrávaly 1:2. Zvrat v zápase u nepøiel. Bondarev se zanedlouho po druhé luté pakoval ze høitì a bylo jasné, e domácí u zápas nezvládnou.
O jediné dalí úsmìvné chvilky se
postarali a divocí hostující hráèi
i funkcionáøi na lavièce. Rozhodèí
nìkolikrát uklidòoval vánì na høiti
i mimo nìj a dva hostující hráèe dokonce v závìru ocenil èervenou kartou. Velijaký zápas ale nakonec vyznìl hùøe pro Chotoviny.
Na následné dokopné bylo natìstí vechno zapomenuto. Rozebrala
se situace, a nakonec byla patrná
spokojenost s prùbìným estým
místem. Chotovinské teï èeká lehká
pauza, a pak u se zaène nanovo.
Pøíprava zaène na zaèátku ledna
v hale, v únoru se pojede na soustøedìní na Pracov a fotbalisty hájící
barvy Chotovin èeká i série tøí pøípravných zápasù.
2. 3. v 10 hodin ve Voticích Jistebnice, 9. 3. ve stejný èas a na stejném místì Mezno a stejnì tak i 16. 3.,
tentokrát s Marovicemi. No a pak
u se vechno rozbìhne zase na plné
obrátky. Poslední bøeznový týden u
èeká Chotovinské doma mistrák
s Kováøovem.
Celkovì jsme po podzimu v horní polovinì tabulky, máme 20 bodù
a pøed jarem je na èem stavìt. Tabulka je hodnì vyrovnaná, vìøím, e
v zimì dobøe potrénujeme, a jetì
zasáhneme do bojù na pøedních pøíèkách, vìøí kouè Duan Mendel.
Pro ty, kteøí se nebudou moci fotbalistù doèkat a chtìjí se s nimi jetì
potkat v letoním roce 2018, má áèko
i béèko pøipravenou jetì jednu malou akci. Poslední den v roce, tedy v
pondìlí 31. 12., se toti bude od pùl
jedné konat na hale u trochu tradièní Silvestrovský fotbálek, na který jsou samozøejmì vichni spjatí
s chotovinských fotbalem zvaní.

TABULKA  MUI A
I. B tøída  sk. D

1. Kováøov
40:19
2. Vìtrovy
39:18
3. Mirovice
29:15
4. Ml. Voice
37:22
5. Chyky
28:18
6. Chotoviny
32:21
7. Boetice
21:17
8. Hraditì
22:23
9. Sepekov
21:32
10. Kluky
28:29
11. D. Bukovsko
18:25
12. Øepeè  Opaøany 22:41
13. Králova Lhota 24:45
14. Putim
15:51

29
28
27
25
23
20
20
20
19
14
12
9
6
6

TABULKA  MUI B
3. tøída okr. pøeboru

1. Vlastiboø
2. FC Chýnov B
3. Vlkov
4. Draice B
5. Mìice
6. Koice
7. Makov Hùrka
8. Pojbuky
9. Chotoviny B
10. Stádlec
11. Planá n/Lu. B
12. Veselí n/Lu. B

29:11
26:18
27:17
32:14
32:15
34:22
24:25
22:23
22:25
21:31
13:25
6:62

23
22
21
20
18
17
17
16
15
11
5
3

I. A DOROSTU  sk. C
1. Jistebnice
32:12
2. N. Bystøice/Slavonice 60:14
3. Sobìslav
49:10
4. J. Hradec
48:27
5. Daèice/St. Hobzí 19:26
6. Sokol Sez. Ústí 29:18
7. Kunak/Studená 24:23
8. Chotoviny
21:31
9. Sepekov/Milevsko B 18:49
10. Vìtrovy
18:67
11. Veselí n/Lu.
13:54

26
25
21
18
17
16
14
14
9
3
2

Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

