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ZDARMA

Chotovinský podzimní trh

Druhý øíjnový víkend se letos opravdu vydaøil. Slunce høálo a pøilákalo do Chotovin stovky pøíznivcù zahrádek a zahradnièení. Právì zde toti probíhal
tradièní Chotovinský podzimní
trh spojený s podzimní výstavou.
Kulturní dùm i pøilehlé prostranství zaplnily chryzantémy,
ovocné stromky a keøe, duièkové vazby i podzimní dekorace, azalky, rododendrony, jehliènany, zkrátka iroký sortiment

zboí, který potìil i toho nejnároènìjího návtìvníka výstavy.
Uvnitø nechybìl med a medovina od místních vèelaøù, ovoce a zelenina, mák, kmín i ostropestøec a pestrá nabídka pokojových kvìtin vèetnì masoravek. Balkon opìt patøil doprovodnému prodeji i pøebytkùm
naich zahrádkáøù.
Pódium hrálo vemi barvami.
Pøipomínalo podzimní krajinu

Z obsahu
listù

se tak díky kadoroèní obìtavé
práci vech èlenù Èeského zahrádkáøského svazu ZO Chotoviny, kterým opìt pomáhali dobrovolní hasièi, rodinní pøísluníci i pøátelé a samozøejmì také
Obec Chotoviny.
Dìkujeme vem návtìvníkùm za jejich pøízeò a tìíme se
na setkání bìhem Tradièní jarní
výstavy v kvìtnu 2018!
Martina Sochùrková

Jak jsme volili
Rodáci v Moravèi
a Rzavé
Kulturní kalendáø
Florbalová sezona
zahájena
Fotbalový dorost
na èele
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a pøedevím promìnlivé podzimní poèasí. Chotovinské hospodyòky se na pódiu premiérovì pochlubily svými zavaøeninami a inspirovaly tak nejednoho
návtìvníka výstavy, co jetì
mùe stihnout ze své zeleniny
vyrobit. Zahrádka pod pódiem
ukazovala, jak bohatá byla letoní úroda chotovinských zahrádkáøù a jejich pøátel.
Svým rozsahem je Chotovinský podzimní trh skromnìjí
ne jarní výstava, pøesto si svou
kvalitou získal mezi zahrádkáøi
a zahradníky své renomé. Stalo
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Výzva starosty

Váení spoluobèané, ádám Vás, kteøí jetì
nejste pøihláeni do naeho informaèního systému  zasílání SMS zpráv, abyste tak neprodlenì uèinili. Nechceme Vás obtìovat nevýznamnýmí zprávami, ale jde nám o to, abychom Vás v pøípadì poruchy vodovodu èi jiné
krizové situace mohli neprodlenì informovat.
Zaøazení do systému je moné telefonicky
na è.: 381284295, nebo
e-mailem: knotkova.ou@chotoviny.cz.
(Potøebujeme Vae jméno a pøíjmení, telefonní èíslo a pøesnou adresu.)
Dìkuji
Mgr. Zdenìk Turek

KOMPOSTÉRY

Vech 220 kompostérù, které obec s pomocí
dotace z Evropské unie i státního rozpoètu nakoupila, bylo rozdáno.

Vìøíme, e ukládáním bioodpadu do kompostérù dojde ke sníení objemu komunálního
odpadu odváeného na skládku a navíc jejich
uivatelé získají organické hnojivo - kompost, který
vyuijí pro své zahrady.
Dìkujeme za bezproblémový prùbìh expedice kompostérù.
Obecní úøad
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila vypracování projektové dokumentace pro výstavbu domu se ètyømi peèovatelskými byty. Zámìrem obce je podat do 5. ledna 2018
ádost o dotaci na jeho výstavbu. Místem pro výstavbu domu je ulice Pod pejcharem.
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❖ Od støedy 18. øíjna do soboty 21. øíjna øeili pracovníci T-Servisu poruchy na vodovodu Chotoviny  Èervené Záhoøí. Nejzávanìjí porucha byla v ulici Na Vyhlídce. Z dùvodu velkého úbytku vody netekla ve vyích místech obce a v místì poruchy pitná voda. Náhradní zásobování bylo zajitìno prostøednictvím cisteren. Dìkuji obèanùm za trpìlivost a pracovníkùm
T-Servisu a pana Patoèky za pracovní nasazení pøi vyhledávání a vlastní opravì poruchy.
❖ 19. øíjna byla dokonèena nová opìrná zeï na místním høbitovì. Práce provedla stavební firma FIMAX
s.r.o. pana Miloe Filipa.

❖ 16. øíjna dodala firma AGROTEC a.s. naí obci nový
speciální poární automobil tovární znaèky IVECO verze 4x4. Je urèeno nejen k zásahùm u ohnì a k zásahùm technickým, ale i k evakuaci obyvatel v krizových situacích. Nahradí dosluhující vozidlo  AVII z roku
1988. Slavnostní pøedání nového vozidla se uskuteèní v sobotu 25. listopadu v 15 hodin u budovy Obec- ❖ 2. listopadu 2017 se uskuteèní øízení za úèelem povolení zkuebního provozu nové vrtané studny pro
ního úøadu v Chotovinách.
vodovod Chotoviny  Èervené Záhoøí. Vzhledem k tomu, e má obec pøipraveny vechny poadované podklady, schválení zkuebního provozu dle naeho názoru nic nebrání.
❖ V øíjnu byla opravena elektroinstalace a poloena
nová dlaba v hlavní místnosti kulturního domu v Jeníèkovì Lhotì. U budovy byl nainstalován dìtský herní
prvek s houpaèkami a skluzavkou.
❖ Také v Moravèi se na základì aktivity místních obèanù vylepovalo kulturní zaøízení. Byla opravena støecha, zprovoznìn pøívod pitné vody do budovy a vyøeen odtok splakových vod z kuchyòského koutu a WC.
❖ Dalí tradièní Chotovinské slavnosti se uskuteèní
11. srpna 2018.
Mgr. Zdenìk Turek
❖ 21. øíjna se uskuteènilo setkání rodákù Moravèe a Rzavé. Obec Chotoviny
a úèastníci setkání dìkují organizaènímu výboru za uspoøádání velmi pøíjemné spoleèenské akce.
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KULTURNÍ AKCE OD LISTOPADU 2017 DO SRPNA 2018
listopad

leden

kvìten

11. 11.  14.30 hodin
KD  divadlo pro dìti
RUBIKON Tábor
Kapárkovy èertoviny
24. 11.
KD  divadlo pro dospìlé
SPOLEK divadelních ochotníkù
Milièín
Zázraèný panák
29. 11.  17.00 hodin
OBECNÍ KNIHOVNA
Beseda a autorské ètení
se spisovatelkou
Dankou árkovou

12. 1. v KD
KD  divadlo pro dospìlé
FIKAR Nadìjkov
Nájemníci pana Swana,
aneb Habaïùra
20. 1.

11.  13. 5.
KD + prostranství pøed KD

prosinec

2. 12. v KD

Mikuláská nadílka

6. 12. v KD

Vánoèní dílna

15. 12.
KD  divadlo pro dospìlé
KAPOTA Tábor
Dobré ráno, rodino!
22. 12. u KD

Tradièní zpívání
u obecního stromeèku

Hasièský ples
23. 1.  17.00 hodin
OBECNÍ KNIHOVNA
Beseda s p. Èástkou
ESTONSKO

únor

Tradièní kvìtinová
prodejní výstava

15. 5.  14.00 hodin v KD
Oslava svátku
en a matek
26. 5. v KD
Mezinárodní
den dìtí

èervenec

17. 2. v KD

Dìtský karneval

20. 7.
Høitì TJ Sokol Chotoviny
Letní kino

24. 2.  20.00 hodin

srpen

Ples obce

bøezen
17. 3.
kolní slavnost

duben

7. 4. v KD
Guláování
13. 4. v KD
Kino na koleèkách

4. 8.
Chotovinské zatáèky
+
Høitì TJ Sokol Chotoviny
Memoriál
Petra Pekárka
11. 8.
Høitì TJ Sokol Chotoviny
Chotovinské
slavnosti

V pátek dne 27. 10. 2017 jsme v KD zahájili divadelní sezónu
hrou S TVOJÍ DCEROU NE. Komedii pro dospìlé nám pøijel zahrát
divadelní a hudební soubor Rubikon z Tábora.
Manelský pár se snaí pøedejít krizi støedního vìku, a tak se na
radu svých pøátel vydává na druhé líbánky. To spustí kolotoè omylù
a trapasù, které neberou konce. Sál o 120 návtìvnících byl plný
smíchu. Vìøím, e jste se vichni dobøe pobavili a opìt pøijdete na
divadelní komedii ji 24. 11. 2017.

Zuzana Sumerauerová
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Mariánské Klokoty jsou magnetem, který po staletí pøitahuje vìøící
k uctìní Matky Boí. Nejvíce poutníkù sem pøichází ze vech koutù Èech,
Moravy, Slovenska a Polska, ale velice èasto sem také zavítají návtìvníci z mnoha jiných zemí, zejména
15. srpna, kdy je hlavní svátek zdejího chrámu Nanebevzetí Panny
Marie. Na místì dneního poutního
místa kdysi stávala tvrz zdejí vìtve
slavného rodu Vítkovcù, která je
zmiòována ji k roku 1220.
Podle staré legendy se u zdejí
studánky, zvané Dobrá Voda, nìkolikrát zjevila Panna Maria, která na
sebe vzala podobu prosté dívky a vlídnì hovoøila s místními pasáèky, co
se pak stalo dùvodem pro zhotovení
jejího milostného obrazu, postavení kaple a pozdìji i kostela.
Dnes jsou Klokoty navtìvovány
vìøícími lidmi, které sem spoleènì
lákají i umìlecké hodnoty tìchto míst
a urèité zklidnìní v dnením uspìchaném ivotì. Ale v kadé dobì se
najdou lidé, kterým  jak se øíká 
není nic svaté a bezohlednì hledí
koøistit ve svùj prospìch. Takoví výteèníci se zhruba pøed 140 lety rozhodli, e vyloupí zdejí poutní kostel, a to jetì pøed místní slavnou
poutí.
Na zaèátku srpna roku 1877 bylo
pravé letní poèasí a proto nebylo
divu, e krásný, teplý veèer vylákal
sídelního kaplana v Klokotech
P. Jana Nepila k pøíjemné procházce. Neel sám. Doprovázel ho jeho
milý host, bratránek Antonín Nepil,
který byl krátce pøedtím vysvìcen na
knìze a k obìma duchovním se také
v poslední chvíli pøipojil bohoslovec Josef Meisnar. Vichni tøi se pak
zanedlouho vraceli domù. Byli ve výborné náladì, protoe pìkná veèerní procházka je osvìila. Kdy pøili
ke chrámu a vystoupili nìkolik schodù ke dveøím smìøujícím k ambi-
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tùm, neèekanì zjistili, e dveøe jsou
otevøené. Pøitom kaplan Nepil tvrdil, e si zcela urèitì pamatuje, e
dveøe pøi odchodu zamkl.
Zatímco se duchovní dohadovali
jak to vlastnì bylo, stanul pøed nimi
neznámý mu a Nepilovi dìkoval za
otevøení. Prý se veèer pøi prohlídce
ambitù omekali a pak byli  zøejmì
nedopatøením  v nich uvìznìni.
Nepilovi bylo divné, proè onen mu
o sobì mluví v mnoném èísle
a nápadný mu byl i jeho spìch,
s jakým se snail zmizet. To ve mu
signalizovalo, e zde nìco není
v poøádku. Snail se proto neznámého mue ponìkud zdret, ale ten
to postøehl a pak u na nic neèekal.
Na kaplana zaútoèil a shodil ho ze
schodù. Nepil ale útoèníka drel, nepustil a vznikla rvaèka. Napadenému kaplanovi pøispìchal na pomoc
jeho bratranec a Meisner zatím utíkal do blízké koly, aby pøivolal pomoc. To u se na scénì objevil dalí
mu a oba duchovní zaèal mlátit do
hlavy jakýmsi tupým pøedmìtem.
Oba knìí byli zranìní, dál stateènì
bojovali s neznámými útoèníky, ale
nepodaøilo se jim je zadret a mui
zmizeli ve tmì.
Pøivolaní èetníci pak na místì
nali jen opotøebovaný klobouk
a hùlku. Obì vìci zøejmì patøily neznámým muùm. Oba knìí mìli
èetná zranìní, ale na tìstí ádné
z nich nebylo závaného rázu.
Ohledáním místa èinu bylo nezvratnì potvrzeno, e cizí mu lhal,
kdy tvrdil, e byl v ambitech uzavøen jistým nedopatøením. Jak bylo
neklamnì zjitìno, oba vetøelci pøelezli støechu a tak se dostali do uzamèených ambitù. U vchodových dveøí nejdøíve urazili zámek, aby mohli
rychle a bez pøekáky zmizet. Pak
u postranního okna chrámu vytrhli
møí a rozbili okno. Dál se ale nedostali, protoe byli vyrueni vracejícím se kaplanem a jeho druhy.
Po zmizelých pachatelích bylo
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Obecní knihovna Chotoviny Váz zve
na besedu se spisovatelkou
a cestovatelkou Dankou árkovou.
Danka árková  vlastním jménem árka Denková
píe spoleèenské romány a ráda cestuje. Se svým
partnerem procestovala Afriku a Asii, odkud èerpá
inspiraci pro své knihy.
Nejzajímavìjí je pozorovat lidi, promluvit s nimi,
pochovat dìti... jen tak poznám zpùsob ivota
v urèité zemi. O tom pak vypráví
a promítá fotky na besedách.
Pøijïte si poslechnout vyprávìní z cest i Vy

29.11.2017 od 17.00 hodin

do Obecní knihovny v Chotovinách.
Souèástí besedy bude autorské ètení.
Vstupné dobrovolné
Vydané knihy: Horal(ka), Svìtlo a tma, Zaívaná panenka,
Èekala jsem dlouho!, Cesta za hranice, Tøi plus jedna,
Pøíbìhy na lehátko  Osud, Zvíøata, Láska, Nevìra,
Tajemno, Nezlomená osudem . . . Zuzana Sumerauerová
vyhláeno pátrání, které bylo úspìné druhý den èasnì ráno, kdy èetníci podle charakteristických známek
vloupání a pøedmìtù zanechaných
na místì èinu zadreli dva táborské
pøední zlodìje  Jana Kupku
a Václava Hùrku, v táborském podsvìtí známého jako Josef Zeman. Oba
pøed soudem nebyli ádnými nováèky, naopak kadý z nich byl pro rùzné delikty ji nìkolikrát trestán. Podle
jejich výpovìdí oba mìli spadeno na

støíbrné a zlaté mince, jejich veliké
mnoství zdobilo zázraèný obraz
Panny Marie.
Bìhem pøelíèení oba pachatelé
popøeli ve, co jim vyloenì nebylo
prokázáno. Soud je ale uznal vinnými a poslal je tam, kam podobní lidé
patøí  do tìkého aláøe, ztíeného
pøísnými ètvrtletními posty. Jan Kupka v nìm pobyl osm a Václav Hùrka
deset let.
Jaroslav Wimmer

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Miloslav Hruka, Èervené Záhoøí
70 let Jaroslava Tùmová, Chotoviny
Eva Slancová, Chotoviny
Dagmar erpánová, Èervené Záhoøí
Josef Borkovec, Chotoviny
Frantiek Maek, Èervené Záhoøí
Frantiek Babor, Sedleèko
75 let Marie Dìdová, Chotoviny
Miloslava Èechtická, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Anna Krejèová
Øevnov
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NOVÉ KNIHY
Renée Knightová  DOKONALÝ CIZINEC. Román, který by nemìl uniknout ádnému fanoukovi Zmizelé
nebo Dívky ve vlaku! Známé dokumentaristce Catherine Ravenscroftové se znièehonic objeví na noèním
stolku záhadný román. Do té doby
úspìná a navenek vyrovnaná ena
jako by se rázem propadla do zlého
snu! Kniha se sice tváøí jako fikce,
do nejmeních podrobností vak popisuje dávný den, kdy se Catherine
stala nositelkou tíivého tajemství tajemství, o nìm vìdìl u jen jediný èlovìk na svìtì. A ten je dnes
pøeci mrtvý. Minulost rázem oívá,
Catherine se hroutí svìt jak domeèek z karet a jedinou moností, jak
z téhle pasti vyklouznout, je dokázat, co se ten den opravdu stalo...
Tom Rob Smith  DÍTÌ ÈÍSLO 44.
Román Dítì èíslo 44, zdaøilý a oceòovaný debut mladého britského
autora, vychází ze skuteèného pøípadu sériového vraha Andreje Èikatyla. Pøísluník MGB Lev Dìmidov
pátrá po pachateli vrad dìtí, aèkoli
tím poruuje vekerá naøízení svého
úøadu, ruské tajné policie, a nakonec riskuje ivot. Thriller s reálným
pozadím odehrávající se v Rusku na
poèátku 50. let nabízí kromì strhujícího kriminálního pøíbìhu i dìsivý
obraz diktatury, která se drí u moci
jen díky stupòovanému teroru.
Ralf Georg Reuth  PRVNÍ IVOT ANGELY M. Na základì dokumentù a rozhovorù s dobovými svìdky se autorùm podaøilo vylíèit ivot Angely
Merkelové v novém svìtle a ukázat,
e pøedstava, která doposud pøetrvává o jejích 35 letech ivota v NDR,
neodpovídá realitì. Nebyla ani apo-

litickou vìdkyní, ani její srdce netlouklo pro jednotu Nìmecka.
Ambiciózní a k systému loajální fyzièka patøila k vìdecké elitì státu
SED, formované pod sovìtským vlivem, a zasazovala se o demokratický socialismus. Vskutku pozoruhodná výchozí pozice pro pozdìjí spolkovou kancléøku a pøedsedkyni CDU.
Blaine Harden  ÚTÌK Z TÁBORA 14.
Autentické svìdectví z pracovních
táborù v Severní Koreji. Pracovní tábory pro politické vìznì existují
v Severní Koreji dvakrát déle ne
ruské gulagy, podle odhadù v nich
ije pøes dvì stì tisíc lidí. Sin se
v táboøe narodil. Protoe trpìl podvýivou, má mení a drobnìjí postavu. Pae má zkøivené namáhavou
prací a záda zjizvená popáleninami.
Malika Oufkir  VÌZENKYNÌ. Napínavý osud dcery generála Ufkíra
a adoptivní dcery marockého krále
Hasana II. Autobiografický pøíbìh.
Vyrùstala v královském paláci, cestovala po celém svìtì, pohybovala
se v nejlepí spoleènosti. Ze dne na
den se vechno obrátilo: Mùj vlastní otec se pokusil zabít krále. Já, moje
matka a pìt sourozencù jsme tak
proili patnáct dlouhých let ve vìzení v pouti. Pouze elezná vùle
a zoufalá touha po svobodì nás drely pøi ivotì...
Jarmila Manduková  DOTEK LÉÈÍ
TÌLO, ÚSMÌV DUI! Kniha o úasných monostech léèivé energie, která nás nauèí, jak aktivovat léèivé energetické proudy vlastního tìla, provádìt vizualizace pro zdraví, tedy co
ve dìlat a jak posilovat svùj organismus, pomáhat mu v léèbì, ve
zmírnìní fyzické bolesti atd. Léèba
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due je zase skryta v pozitivním
mylení, humoru, smíchu..., to
ve v duchu pøísloví dobrá
mysl je pùl zdraví.
Alena Jakoubková  VUDE MANEL O DVOU KÙRKÁCH. No co, snad
se zase tolik nestalo... brání se Michal výèitkám své eny Isabely. Má
na mysli to, e nakazit manelku nemocí, o které se ve sluné spoleènosti nemluví, není pøece dùvod
k rozvodu. Isabelu jeho postoj samozøejmì rozzuøí a rozhodne se, e
se pomstí. Chce dát manelovi ochutnat jeho vlastní medicínu - a zaène

si domù vodit jednoho milence za
druhým. Její metoda je úspìná.
A navíc docela zábavná. Isabela zjiuje, e sbalit chlapa je malièkost,
kdy od nìj neoèekáváte a nechcete
nic jiného ne trochu sexu.
Pamela Redmond Satran  OD ZÍTØKA BUDU SEXY TØICÍTKA. Pøedloha seriálu Younger od tvùrce kultovního Sexu ve mìstì. Ètyøiaètyøicetiletá Alice zaène bìhem silvestrovské noci se svojí zprvu nevinnou
hrou na mladí. Co se ale stane, a
se její nevinná le o tom, kolik jí ve
skuteènosti je, prozradí? A záleí na
tom vùbec?

Pro dìti a mláde:
Éva Janikovszky  KDYBYCH JÁ BYL
DOSPÌLÝ. Nesmírnì humorná kníka o tom, jak nefér je být dítìtem protoe dìtem neustále nìkdo nìco
pøikazuje, zatímco dospìlí si mohou
dìlat, co chtìjí. Pohled na svìt dìtskýma oèima se støídá s pøedstavami o tom, co by hlavní hrdina dìlal
a jak by se choval, kdyby byl dospìlý, pøièem fantazii se meze rozhodnì nekladou.
Thomas C. Brezina  VECHNA
MOJE STRAIDLA. STRAENÍ NA
JEDNIÈKU. Max má opravdu neobvyklé kamarády. Pøátelí se toti
s opravdovými straidly, která bydlí
v oputìném straidelném zámku.
Schovávají se tam pøed Karlou Èmuchalovou, která po nich stále nepøestala pátrat. A aby tìch starostí nebylo málo, vechna straidla onemocnìla. Dostala spalnièky, take
mají èervenou vyráku a vypadají
jetì dìsivìji ne døíve. Maxe èeká
zapeklitý úkol: potøebuje sehnat ingredience na výrobu léku, který nemoc zaene. Kde ale takové vìci získat?

Matt Groening  SIMPSONOVI VYRÁEJÍ NA CESTU! Vyrazte na cestu se Simpsony! Simpsonovi se stanou módními ikonami a Homer
Simpson urèuje nové trendy. Dìda
Simpson si zase zavzpomíná na staré
èasy, kdy byl kaskadérem a dobrodruhem. Potkáte i bratra kolníka
Willieho a Krusty pøijde o práva na
svou existenci.
Ladislav paèek  DÌDEÈKU, U
CHODÍM DO KOLY. Dalí kníka
mistra etikety o Viktorce. Laskavý
dìdeèek si opìt povídá se svou zvídavou vnuèkou Viktorkou o svìtì
kolem nich. Viktorka u je ovem
kolaèka, chodí do první tøídy, a proto si pøináí spoustu nových podnìtù a otázek ze kolního prostøedí.
Kníka pomùe rodièùm v touze
rozvíjet dobré vlastnosti jejich dìtí,
vtìpovat jim mravní hodnoty souèasného svìta, pìstovat v nich silnou vùli, vytváøet správné návyky
chování mezi lidmi a v rùzných situacích, které Viktorku potkávají. Kníka je doplnìna o CD, na kterém autor pøedèítá celou knihu. Dìti si ji
tak pøi poslechu mohou podle obrázkù èíst samy, ty starí si pak
knihu s dìdeèkem budou èíst spoleènì.
Z. Sumerauerová

OBECNÍ KNIHOVNA
CHOTOVINY VÁS ZVE
NA VÝSTAVU

KNINÍCH OBÁLEK,
KTERÉ NAVRHLI ÁCI
2. tøídy
Z a M Chotoviny.

Obálky knih, které dìti
namalovaly pro své oblíbené
knihy, budou ke zhlédnutí
v knihovnì po celý mìsíc
listopad. Pøijïte se podívat
a hlasovat o nejpovedenìjí
obálku. Po skonèení
výstavky budou nejlepí
práce ocenìny!
Zuzana Sumerauerová
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Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2017 / 2018
Drustvo A  Divize Jih

TJ Jisk. N. Bystøice  Chotoviny 3240 - 3148  7 : 1
Hein 536,
Vacko 506, Køemen 523, Foøter 495, Bartoò 529.
Z Bystøice vozíme body, tentokrát vak prùmìrnými výkony na nì nemùeme myslet. Snad jen Libor zahrál slunì.
Chotoviny  TJ Sp. Pelhøimov B 2601 - 2398  8 : 0
Hrstka 469,
Køemen 429, David Bartoò 421, Foøter 413, Jan Bartoò 422, Hein 447.
Domácí zápas se starou gardou Pelhøimova byl od zaèátku jasnou záleitostí, v pohodì jsme si zahráli a udìlujeme kanára.
TJ Sokol Èastrov  Chotoviny
2477 - 2529  2 : 6
Køemen 431,
Bartoò 429, Bervida 405, Vacko 410, Hein 423, Hrstka 431.
Návrat do minulosti, saduritové dráhy a tìká kuelna. Na úvod tøikrát
vyhráváme a vypadá to dobøe. Potom sice dvakrát prohrajeme o pár, ale
pøed závìreènou dvojicí vedeme 3 : 2 o 36 kuelek a to by mìlo Liborovi
staèit. Ten nenechává nic náhodì a vítìzí. Tak koneènì venkovní body.
Domácí utkání podzimní èásti:
3. 11. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Slovan Jindøichúv Hradec
1. 12. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Spartak Pelhøimov A

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Chotoviny B  KK È. Krumlov
2563 - 2475  5 : 3 Køemenová 448,
Chobotský 417, Makovcová 431, Svatoová 426, Svaèina 403, Filip 438.
Krumlov pøijel pozdì a pøivezl s sebou nìkolik náhradníkù. Zdálo by se,
e s oslabeným soupeøem si snáz poradíme. První Honza prohrává o tøi,
ale Ája s Lenkou u bodují. Navíc Ája výrazným rozdílem 80 kuelek. Pak
ale prohrává Iva i Jirka, stav je 2 : 3 a tíha rozhodujícího bodu je na
Miloovi. Ten se s tím ale popasuje a soupeøe jednoznaènì pøehraje.
Take nakonec nejtìsnìjí vítìzství.
TJ N. Ves u È.B.  Chotoviny B 2647 - 2460  7 : 1 Svatoová 439,
Chobotský 417, Makovcová 389, Køemenová 396, Kuèerová 432, Filip 387.
Naposledy jsme to v Nové Vsi hráli skoro na vítìzství, tentokrát jsme za
soupeøem trochu pozadu. Nìkomu to lo lépe, nìkomu hùøe. Pochvalu
zaslouí Iva s Gábinou, ale celkovì na víc jak na jeden pomocný bod to
nestaèilo. Prohráváme bezmála o dvì stì.
Chotoviny B  TJ Loko È. Budìj. 2518 - 2374  6 : 2 Svatoová 443,
Chobotský 401, Makovcová 430, Køemenová 413, Svaèina 411, Filip 420.
Sobota není moc pìkný hrací den, nedorazili ádní diváci, kteøí by ocenili,
jak snadno jsme si poradili se soupeøem z Budìjovic. Jen Honza neastnì prohrál o ètyøi a Milo na konci vyfasoval nejlepího z hostù
(442).
TJ Lomnice n/L.  Chotoviny B 2501 - 2495  6 : 2
Svaèina 428,
Chobotský 424, Køemenová 389, Svatoová 409, Makovcová 424, Filip 421.
Do Lomnice jedeme pøedehrávat ve støedu a hned zaèátek nevypadá
vùbec patnì. Honza s Jirkou uhrají své body s náskokem 62 kuelek.
Lenka nenala tu svoji správnou pohodu ani na høiti ani v hlediti.
Lomnice je specifická prostøedím, které po celou dobu zápasu vytváøí
domácí hráèi a publikum. A tak Lenka prohrává celých padesát. Iva
zaèíná moc pìknì, vyhraje dráhu o 31 kuelek, ale na druhé ji soupeø
doslova smete a duel Iva prohraje o 16 kuelek. Ale to nejhorí nás
teprve èeká v podobì proher Áji a Miloe. Oba shodnì prohrávají o jednu.
Smutnì tedy odjídíme poraeni o est kuelek.
Domácí utkání podzimní èásti:
10. 11. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Kunak A
24. 11. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Sokol Písek
8. 12. pátek 17:30 Chotoviny B  TJ Nová Vèelnice

Florbalisté zahájili sezónu
Florbalisté se týden pøed zaèátkem
sezóny zúèastnili pøípravného turnaje O pohár starosty Plané nad
Lunicí. Na tomto turnaji jsme
ve prohráli, ale s týmy, které
loni hráli v lize o pøední místa,
jsme prohráli vdy o gól, co je
pøíslibem pro letoní rok. Prohráli jsme s Rychlou rotou a Planou o gól, který jsme vdy dostali v posledních tøech minutách zápasu. S dorosteneckým

týmem Banes Sobìslav jsme
prohráli 2:5 a tak jsme obsadili
poslední místo.
Florbalisté vstoupili do nového roèníku prohrou a výhrou.
V prvním zápase proti estinásobnému vítìzi, týmu Delfínù,
jsme nedokázali vstøelit gól. Po
poloèase jsme prohrávali 0:3
a na konci 0:6. Nutno dodat, e
jsme se kvùli høe soupeøe za 40
minut ani nedostali ke støele na
branku. V druhém zápase proti
Pacovským Blbounùm jsme za-

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Sp. Sobìslav B  Chotoviny D 2110 - 2105  5 : 3
Otradovec 396,
Makovec 336, Nohejlová 369, Kubeová 366, Pekaøová 308, mejkal 330.
První cenné body do tabulky byly blízko, nakonec máme o pouhých pìt
ménì...
Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2340 - 2223  7 : 1
Kubeová 413,
Nohejlová 376, Otradovec 401, Pekaøová 372, Dìd 373, Makovec 405.
První domácí zápas a pìkné výkony zajistily výhru 7 : 1. Nìkteøí hráèi
poprvé na kuelnì, tak urèitì dobrý. Jen tak dál!
KK Hilton S. Ústí D  Chotoviny D 2332 - 2344  2 : 6
Makovec 423,
Liková 377, Otradovec 419, mejkal 356,
Martina Køemenová 418, Nohejlová 351.
Na Sezimáku se daøí, mládí podpoøené zkueností vítìzí, sice jen
o 12 kuelek, ale o to pøíjemnìjí body.
Domácí utkání podzimní èásti:
1. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov B
15. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  KK Hilton Sezimovo Ústí C
22. 11. støeda 16:00 Chotoviny D  TJ Spartak Sobìslav B
6. 12. støeda 16:00 Chotoviny D  KK Hilton Sezimovo Ústí D

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Chotoviny  TJ Loko È. Velenice 1482 - 1482  2,5 : 1,5
David Bartoò 506, Martina Køemenová 496, Pavel Makovec 480.
Dramatické utkání do samého závìru, soupeø posledním hodem pouze
vyrovnává souèet poraených kuelek a my slavíme nejtìsnìjí vítìzství.
TJ Sp. Pelhøimov  Chotoviny
1691 - 1536  3 : 1
Bartoò 527, Martina Køemenová + Makovec 505, Lenka Køemenová 504.
Na pelhøimovských drahách hrajeme sice pìtistovky, ale na domácí je to
krutì málo. Prohráváme o parník.
Chotoviny  TJ Centropen Daèice 1441 - 1504  0 : 4
David Bartoò 518, Lenka Køemenová 471, Pavel Makovec 452.
Daèice mají tradiènì silné drustvo ze iroké mládenické základny. David na úvod prohrává o pár kuelek, potom ji nám ale soupeø pøedal
nepopulárního kanárka.
Domácí utkání podzimní èásti:
12. 11. nedìle 10:00 Chotoviny  KK Lokomotiva Tábor
19. 11. nedìle 10:00 Chotoviny  KK PSJ Jihlava
26. 11. nedìle 10:00 Chotoviny  TJ Jiskra Nová Bystøice
M. Vacko

èali lépe. Po dobøe zahrané standardce Luká Carva vstøelil
úvodní gól. V polovinì prvního
poloèasu Havlík navýil vedení
na 2:0. Soupeø do poloèasu sníil na 1:2. V druhém poloèase
jsme díky Vaníkovi a Praákovi
st. navýili na 4:1. Pak soupeø
po naich chybách v rozehrávce sníil na rozdíl jednoho gólu.
Poslední dvì minuty jsme se
strachovali o výsledek. Pomohlo nám soupeøovo vylouèení,
èím se nedostal do závìreèné-

ho tlaku a my jsme vyhráli 4:3.
Druhý tým Chotovin zahájí sezónu zaèátkem listopadu (4.11.
a 25.11.)
Pøítí zápasy Drakù jsou na programu 11.11. a 18.11. dopoledne.
P. Havlík

Tabulka
1. Delfíni Tábor
2. Pacovtí Blbouni
3. Draci Chotoviny
4. NordBlanc

skóre body
20 : 2
11 : 11
4: 9
3 : 16

9
3
3
7
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Áèko na krásném ètvrtém místì

O úspìích v krajské I.B tøídì jsme
vás informovali ji v minulém vydání. V mìsíci øíjnu A tým navázal na
dobré výkony ze záøí. Poslednì jsme
psali o klidné výhøe 4:0 nad místním rivalem, Jistebnicí. Úvodní zápasy øíjna nebyly úplnì dle pøedstav,
po zápase s Jistebnicí si celý tým
proel lehkou krizí a na høiti to bylo
znát.
Nejdøíve na domácí pùdì pøivítali
Chotovintí B tým Tøebonì. Domácí
si vìøili i pøes absenci dvou opor Bondareva a Kromky. Chotoviny po
vìtinu zápasu drely míè, kombinovaly a mìly i ance. Slibnì vypadaly ance imáka, Èech trefil bøevno, ale z ádné ance v prvním poloèase gól nevzeel. Zato Tøeboò dala
Chotovinám lekci z produktivity a ze
svých ètyø ancí v zápase tøi promìnila. V 74. minutì dal domácím nadìji Veselý, který sníil na rozdíl
pouhé branky, Tøeboò na to vak
pohotovì odpovìdìla a slavila cennou výhru.
TJ Sokol Chotoviny
 TJ Jiskra Tøeboò B 1:3 (0:2)

Hráèe èekal dalí týden daleký výlet do vesnice, která leí v jihozápadním cípu Moravy, tøeba jen
53 km od Znojma. I kdy to tak nevypadá, tak tato vesnièka patøí stále
do jihoèeského regionu. Tým Tøebìtic si nevede na podzim vùbec patnì, prùbìné druhé místo se slibným náskokem tomu i napovídá.
Moná i tato daleká cesta se podepsala na zaèátku zápasu, kdy Chotoviny u ve 4. minutì prohrávaly.
Domácí to nakoplo a do poloèasu se
stihli trefit ètyøikrát, na co hosté
odpovìdìli pouze jednou. Po pøestávce se hra srovnala a Chotovintí
zaèali více tlaèit pøed bránu, z èeho
nakonec vyplynulo velmi divoké hokejové skóre - 6:3.
Domácí jsou druzí a své postavení v tabulce jen potvrdili. Pøedèili
nás rychlostí, dùrazem a bylo vidìt,
jak jdou od zaèátku po výhøe. Ná
tým jakoby nemìl chu, to se ale musí
proti Nové Bystøici zmìnit, hodnotí trenér Mendel.
Sokol Tøebìtice
 TJ Sokol Chotoviny 6:3 (4:1)

Dorost válcuje I. A tøídu, zimní
pøestávku pøeèká mezi lídry!

I pøes krunìjí zaèátky si mùe
trenér chotovinského dorostu Michal
Malenický mnout po první èásti sezony ruce. Jeho svìøenci odvedli na
podzim ohromný kus práce a právem se øadí do vybrané spoleènosti
tìch nejlepích dorosteneckých týmù.
Jasnì mluví hlavnì statistiky: 7 výher, 0 remíz a jedna jediná prohra,
navíc s celkovým skóre 42:11. ádný jiný tým nemá v I. A tøídì lepí
bilanci a Chotoviny tak s velkou pravdìpodobností pøezimují na èele tabulky.
Jak u bylo nastínìno, zaèátek sezony se podle pøedstav nevyvíjel. Kabina dorostu pøivítala nové tváøe, pøilo nìkolik fotbalistù zejména z Mladé Voice, a vichni si na sebe museli nìjaký èas zvykat. Pøesnìji by se
dalo øíct 3 zápasy. Dvì hubené výhry
na zaèátek, ale pak silný náraz do
pøekáky v Daèicích. Jene naopak
místo svìených hlav a trápení se
zaèalo tvrdì døít a dorostenci rozjeli
válec. Sepekov/Milevsko B 12:0, Týn
nad Vltavou 5:1, Nová Bystøice 3:1,
Jindøichùv Hradec 7:1, Kunak/Studená 9:1. Je tøeba nìco dodávat?
Dorost zkrátka lape a vidìt je to
na spoustì místech. V kabinì se vytvoøila dobrá parta, kluci jsou fakt
skvìlí. Hlavnì jsem rád, e je to znát
i na výsledcích, komentuje souèasný stav trenér Malenický, který dìlá

pro stmelení týmu maximum. Své
svìøence dokonce odmìnil po vydaøeném zápase s Hradcem spoleènou
veèeøí a bowlingem.
Na formu dorostencù u reaguje
také hlavní tým. Kromì Jaroslava
Váchy, který u v áèku nìjaký pátek
hraje, nakoukl za dveøe s nápisem
mui i útoèník Tomá Cetlovský.
Odbyl u si premiéru, i premiéru
v základní sestavì, a èeká u pouze
na svou první trefu. Za dorost jich
má po podzimu na kontì 12.
Letoní sezóna je zatím velice
dobøe rozehraná, po titulu ohromnì
touíme a jsme jetì hladovìjí, ne
minulý rok, prozradil trenér. Cesta
je ale jetì dlouhá, dorost má pøed
sebou celé jaro a navíc i poslední
kousek podzimu. Kvùli nepøíznivému poèasí je pøesunut zápas s Vìtrovy na umìlou trávu 12. listopadu.

TABULKA  DOROST
ÈEZ I. A tøída  sk. C

1. Chotoviny
42:11
2. Kunak/Studená 29:17
3. Daèice/Hobzí 48:14
4. Vìtrovy
21:13
5. N. Bystøice
18:12
6. Sobìslav
22:24
7. J. Hradec
29:34
8. Jistebnice
18:24
9. Týn
11:34
10. Sepekov/Milevsko 8:63

21
21
20
15
15
10
9
6
3
0

A hráèi pøání trenéra zøejmì vyslyeli. Souboj s Novou Bystøicí byl
velmi dùleitý a natìstí se ve povedlo. Bystøice dosud vybojovala
stejnì bodù a dùleitost tohoto klání si velmi dobøe uvìdomoval i trenér Mendel. Udìlal pár zmìn, defenzivu ve støedu høitì mìli na starost Veselý s Mendelem, imák se
stáhl do zálohy a v útoku se objevili
Bondarev s Pavlíèkem.
Chotoviny vlétly na soupeøe, první
poloèas vak skonèil 0:0. imák nemìl moc tìstí v zakonèení, Pavlíèek trefil tyè. Na zaèátku druhého
poloèasu se po dvou akcích trefili
Bondarev a Èech. Výhru peèetil
v závìru znovu Bondarev.
TJ Sokol Chotoviny
 TJ Jiskra Nová Bystøice 3:0 (0:0)
Zápas, který vyel podzimní hvìzdné posile - Janu imákovi. Trenér se
musel obejít bez stopera Dvoøáka,
kterého nahradil Èech, do útoku pak
poslal hvìzdné trio - imák, Pavlíèek, Bondarev. A právì imákovi tento zápas náramnì vyel, nejdøíve se

TABULKA  MUI A
I. B tøída  sk. D

1. Liov
2. Tøebìtice
3. Ml. Voice
4. Chotoviny
5. Lomnice
6. Slavonice
7. N. Bystøice
8. Tøeboò B
9. K. Øeèice
10. Rat. Hory
11. Øepeè-Opaøany
12. D. Bukovsko
13. Malice
14. Jistebnice

50:14
41:13
27:17
24:17
21:18
15:19
15:26
25:34
22:23
14:25
17:34
16:24
23:30
12:28

33
28
21
21
20
20
16
15
13
13
12
10
8
7

MUI B  4. tøída  sk. B

1. Chotoviny
2. Boejovice
3. FC Míè
4. TJ Radìtice
5. Øepeè/Opaøany
6. Radenín Kozmice
7. Vìtrovy B

26:12
13: 9
18:11
17:19
12:23
11:18
23:28

16
15
14
10
10
8
7

prosadil z pøímého kopu, poté pravou i levou nohou.
FK Øepeè - Opaøany
 TJ Sokol Chotoviny 1:3 (0:1)

V hale probìhl premiérový turnaj
mladích pøípravek
I kdy do fotbalové dokonalosti
budou muset malí fotbalisté a fotbalistky ujít jetì nìjaký kus cesty, radost z nìj u nadìlují poøádnou. Na
poslední øíjnový pátek budou jak oni,
tak hlavnì jejich rodinní pøísluníci
asi hodnì dlouho vzpomínat. Chotovinská hala hostila turnaj 4 týmù,
dvou chotovinských, plus Meteor
Tábor a dívky Táborsko.
Podívaná to byla náramná. Malí
koláci a kolaèky se pøed diváky
vyburcovali k heroickým výkonùm
a ani o góly nebyla v chotovinské
hale nouze. Trenér Michal Malenický, který mimo jiné vede také dorostenecký tým, rozdìlil své o nìco
mení svìøence do dvou týmù. Áèko
získalo ze tøí zápasù 6 bodù, béèko
pak o 3 ménì. Hrálo se systémem
kadý s kadým, dvakrát 7 minut.
První dva a poslední dva týmy si to
pak navzájem rozdaly ve finále a boji
o tøetí pozici.
V zápase o bronz se støetly Chotoviny B s Meteorem Tábor. Jedno-

znaèná výhra 7:0 zapøíèinila to, e
pohár zvedali nad hlavu domácí fotbalisté. Vrcholem turnaje bylo pak
finálové klání. I tentokrát byl prùbìh
jednoznaèný, tribuna pøeplnìná
k prasknutí sledovala kanonádu v podání táborských dìvèat, která za
14 minut vyprovodila chotovinské
áèkaøe s 5ti gólovým pøídìlem.
Hlavní ale tentokrát vùbec nebyl
výsledek. Pro vechny byl turnaj jakousi odmìnou za døinu, kterou
pøedvádìli na høiti poslední 3 mìsíce. Oba dva moje týmy mì velice
pøíjemnì pøekvapily. Snaili se, hráli dobøe a co je hlavní, bylo vidìt, e
je to vechny baví, hodnotil své svìøence trenér Malenický, pod jeho
a taktovkou jeho pomocníkù nová
generace fotbalistù vyrùstá. Na závìr
bych chtìl jetì podìkovat vem, kteøí
mi s turnajem pomohli! podotkl
kouè a zároveò organizátor turnaje.
Nám nezbývá, ne nejmením fotbalistùm popøát hodnì úspìchù
a hlavnì radost z fotbalu, která je
bude u onoho honìní se za míèem
dret!

Rozlosování  konec podzimu 2017
Mui A  I. B tøída muù  sk. D

13. kolo 4. 11. SO Chotoviny  Liov
14. kolo 11. 11. SO Chotoviny  Ratiboøské Hory

Mui B  IV. tø. muù  sk. B
11. kolo

4. 11. SO Chotoviny B  Vìtrovy B

10:30
10:00
14:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

