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ZDARMA

STAROSTA ZDENÌK TUREK HODNOTÍ ROK 2017 A PROZRAZUJE PLÁNY
Ale mám z toho radost a klidné
NA ROK 2018
t Máme za sebou rok 2017. Udìlala se spousta práce, co vás nejvíc tìí?
Nejvìtí radost mám z toho, e
se nám podaøilo posílit vodní zdroje pro vodovod Chotoviny  Èervené Záhoøí a Moraveè  Rzavá. Pøed
èasem jsme mìli potíe v období extrémního sucha, teï bychom mìli
mít vody dostatek. Na základì zkueností s dosavadním provozem
nového vrtu odhaduji posílení naich vodních zdrojù o 140 kubíkù
vody na jeden den. Praxe v letních
mìsících nám samozøejmì jetì
ukáe, jak bude vechno fungovat.
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spaní.
t Co jetì se povedlo v obci udìlat?
Podaøilo se nám vylepit støed
obce, nejen parkovací plochy, ale
probìhla i výsadba nové zelenì.
Prostor vypadá lépe a lidem se v této
oblasti zkvalitnilo bydlení. Radost
mám i z drobných oprav kulturních
zaøízení v naich osadách  Jeníèkovì Lhotì, Moravèi a Øevnovì.
Samozøejmì prùbìnì opravujeme
komunikace, hasièùm jsme koupili
nový vùz Iveco nebo jsme díky dotacím získali pro obèany 220 kompostérù.
t Jaké projekty chcete realizovat
v roce 2018?
V rozpoètu jsou peníze na projektovou dokumentaci sportovnì relaxaèního areálu v lokalitì U dubù
smìrem na Jedlany. Kromì bazénu
by tam mìlo být i høitì s umìlým
povrchem pro míèové hry. Samozøejmì zázemí sportovitì, dìtské
høitì, atny a obèerstvení. Pùjde-li
ve dobøe, budeme mít ke konci roku
hotový projekt. Také chceme vystavìt nový chodník v ulici iroká. Pøipravujeme projekt chodníkù v Táborské ulici, od dálnièního støediska do
Chotovin. Rádi bychom zrekonstruovali i dvì tøídy mateøské koly, jsme
ve fázi výbìrového øízení. Navrhuji
si nebrat úvìr a pouít nai finanèní
rezervu. Rozhodneme se na nejbliím zasedání obecního zastupitelstva.
t Dùm s peèovatelskými byty byl
dobrým nápadem. Bude se stavìt
dalí?
Ano, u máme vyprojektované
dalí peèovatelské byty a podali jsme
ádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Výsledek budeme znát
v kvìtnu, pokud to vyjde, zaèneme
na podzim stavìt.

t Rozrùstá se také prùmyslová
zóna. To vás také tìí?
Jsem nakonec rád, e se pøed lety
prùmyslová zóna neprodala jako
celek. Mám pocit, e zóna se rozvíjí
postupnì a tím pádem i citlivìji. Vùèi
ivotnímu prostøedí i naim obèanùm. Zároveò je to pøíleitost pro
místní, kteøí zde získávají pracovní
monosti.
t Za vím je samozøejmì dost penìz. Jak jste spokojený s hospodaøením obce?
Pracujeme s 31 milionovým roèním rozpoètem a s hospodaøením
obce jsem spokojený. Od roku 2006
se povedlo v podstatì smazat dluhové zatíení obce. Obec je finanènì
stabilizovaná, díky tomu mùeme vymýlet nové projekty a obec rozvíjet.
t V Chotovinách je také èilé spoleèenské dìní. Na co se letos mùeme tìit?
U za chvíli nás èeká dalí ples
obce. Ten loòský mìl vynikající úroveò a vìøím, e kvalitu udríme i letos. Zájem je velký, u teï jsou vstupenky témìø vyprodané. Velký ohlas
mají i pravidelná divadelní pøedstavení a obèany potìilo i kino, a to
nejen v kulturním domì. Promítání
pod irým nebem v areálu fotbalového høitì se stalo jedním z hitù
léta a rádi bychom nabídli podobné

akce i v letoním roce.
Tìím se také na tradièní letní
Chotovinské slavnosti, budou se
konat 11. 8. a u teï mohu prozradit, e vystoupí Doubravanka, Keks
nebo baviè Pitkin. A v rámci oslav
vzniku republiky chystáme na sobotu 27. 10. slavnostní program. Chceme vysadit lípu u kostela a pak by
mìlo následovat v kulturním domì
vystoupení souboru tancù a den zakonèíme posezením u muziky.
t Hodnì aktivní jsou také místní
spolky. Který vám dìlá nejvìtí radost?
Spolky fungují výbornì, jsou finanènì stabilizované a je vidìt, e
výraznì obohacují dìní v obci. Vichni odvádìjí maximum v rámci svých
moností, sportovci, zahrádkáøi,
hasièi, myslivci, chovatelé... a obec
se snaí spolkový ivot podporovat.
Pokud mám nìkoho pøece jen vypíchnout, tak jsou to zahrádkáøi. Tradièní kvìtnová výstava je skvìlou
prezentací celé obce, do Chotovin
míøí tisíce návtìvníkù a spousta lidí
zná Chotoviny hlavnì díky výstavì.
A samozøejmì vìhlas dìlá Chotovinám i TJ Sokol, úspìchy mají fotbalisté i kuelkáøi. Velmi mì potìili
výsledky mladých hasièù z Èerveného Záhoøí.
Ptal se Duan Mendel st.
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Dne 12. 1. 2018 jsme zhlédli v KD divadelní hru Habaïùra,
aneb nájemníci pana Swana, kterou nám pøijel sehrát spolek
Fikar z Nadìjkova.
Dìj se odehrával v Anglii. Erik Swan pøiel o zamìstnání, tají to
pøed svou manelkou a rozhodne se pro malý podvod. Úøad sociální péèe zasílá podporu v nezamìstnanosti jeho bývalému ná-
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jemníkovi Thompsonovi, který se ale odstìhoval do Kanady. Erik
podporu pøijímá jeho jménem. Je to vak malý obnos, tak se rozhodne podvádìt úøady ve velkém stylu a vymýlí si rùzné druhy
nemocí a problémù svých nájemníkù. Nastaly zamotané situace
zámìn jmen a pøevlekù. Vìøím, e jsme se pøi této skvìlé komedii
pobavili.
Zuzana Sumerauerová

POPLATKY, které vybírá v roce 2018 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2018
nebo pololetnì  do 31. 3. 2018 a do 30. 9. 2018.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2018.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci (bez trvalého pobytu), která je pøipojena na
kanalizaèní sí v obci a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádre)
 splatnost do 31. 12. 2018.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné dle odebraného mnoství pitné vody fakturováno spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (jednou èástkou dohromady) na úèet
obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné
pøiøazení platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti).
VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových
stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

iroká nabídka
koené obuvi na:
www: obuv.tode.cz
Kamenná prodejna:
Sedlec-Prèice, nám. 58

â spoleèenská,

letní, zimní, zdravotní,
nadmìrná, vycházková,
pracovní, domácí,
sportovní

â dámská, pánská,
dìtská
tel. 721 629 728,
606 848 150
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❖ Obec Chotoviny získala souhlas stavebního úøadu v Tá-

STØÍPKY Z OBCE
❖ Dne 28. 11. 2017 poádal pan Miroslav Bukvaj o uvol-

boøe s odstranìním stavby  dvou objektù sousedících se
sbìrným dvorem.

nìní z funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasièù obce Chotoviny. Na jeho místo byl jmenován dne
4. 1. 2018 pan Petr Luke.
❖ 4. 1. 2018 podala nae obec ádost o dotaci na projekt
výstavby dalích ètyø peèovatelských bytù. Místem pro
výstavbu je ulice Pod pejcharem.
❖ 5. 1. 2018 byla rovnì podána ádost o dotaci na obnovu vodovodního øadu v ulici Na Vyhlídce.

Podìkování

Starosta obce Chotoviny dìkuje panu Miroslavu Bukvajovi
za jeho dlouholetou práci velitele Jednotky sboru dobrovolných hasièù obce Chotoviny a pøeje do dalích let hodnì
zdraví, tìstí a spokojenosti. Mirku, dìkuji za vechny
nae spoluobèany.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta

❖ Odbor ivotního prostøedí v Táboøe prodlouil obci Cho-

Na snímku z pøedávání nového vozidla jednotce Miroslav Bukvaj,

øeditel HZS ÚO Tábor Plk. Ing. Petr Hojsák a JUDr. Vladimíra Kotrlíková

toviny povolení k vypoutìní odpadních vod z èistírenských zaøízení (biologické rybníky pod zámeckým parkem)
do roku 2028.
❖ Obec Chotoviny získala souhlas stavebního úøadu v Táboøe s provedením ohláené stavby  Stavební úpravy
hasièské zbrojnice v Brouèkovì Lhotì. Financování akce
je zajitìno rozpoètem obce a práce budou provedeny
v tomto roce. (Stejnì jako oprava hasièské zbrojnice v Sedleèku).
❖ Obec Chotoviny byla informována o tom, e novì zavedené autobusové spojení mezi Jeníèkovou Lhotou a Táborem (6.43 h. Jeníèkova Lhota  Tábor, 16.30 h. Tábor 
Jeníèkova Lhota) není témìø vyuíváno a bude zøejmì
zrueno.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny

Tøíkrálová sbírka 2018

Podìkování vem koledníkùm,
splupracovníkùm a dárcùm
v Chotovinách
Tak jako kadý rok, i letos zaèínal
leden obdobím, ve kterém se lidé v celé
republice mohli setkat s tøíkrálovými koledníky v bílých
plátích a korunkách.
V sobotu 6. ledna 2018 odpoledne vyrazily skupinky Tøí
králù do chotovinských ulic a domácností. Výtìek v jejich
sbírkových pokladnièkách èinil celkem 15 396 Kè.
Sbírka probìhla také v chotovinském kostele sv. Petra
a Pavla. Zde se vybralo celkem 3 475 Kè.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem spolupracovníkùm a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc pøi
realizaci sbírky  vedoucím skupinek Tøí králù Adéle Drtinové,
Blance Kaèírkové, Josefínì Kaèírkové, Daniele Krejèové,
Ivanì Pekové a také panu faráøi P. Vladimíru Korandovi.
Velký dík patøí vem Tøíkrálovým koledníèkùm  letos
koledovali: Emièka Drtinová, Hermínka Drtinová, Cecílie
Volfová, Hana Volfová, Barbora Volfová, Matìj Volf, Anna
Borová, Karolína Cápková, Nina Nováková, Tomá Knotek,
Ondøej Mráèek, Jakub Smetana, Tomá Král, Adam Cetlovský, Martin Makovec a Frantiek Uhlíø.
Podìkování za pomoc pøi organizaci a koordinaci sbírky v Chotovinách patøí také Mgr. Hanì Vojtìchové z Farní
charity Tábor, Ing. Zuzanì Janoukové a Mgr. Martinì Sochùrkové, zástupkyni øeditele Z a M Chotoviny.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2018 ve Farní charitì
Tábor èiní 122 300 Kè a bude vyuit tímto zpùsobem:
35 % výtìku sbírky bude pouito na pøímou humanitární pomoc doma i v zahranièí, pøedevím v oblastech
zasaených pøírodními katastrofami a ozbrojenými kon-

flikty nebo v oblastech s dlouhodobì nepøíznivými ivotními podmínkami.
65 % finanèních prostøedkù bude poskytnuto organizátorovi sbírky, tedy Farní charitì Tábor. Organizace tyto peníze pouije na
financování vlastních projektù (Auritus  centrum pro lidi ohroené drogou, Dobrovolnické centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potøeb pro lidi v nouzi a v obtíné sociální situaci).
Jménem Farní charity Tábor dìkujeme vem dárcùm, kteøí nae koledníky neodmítli a vìnovali jim do pokladnièek finanèní obnos.
Za Farní charitu Tábor Mgr. Ivana Haplová, øeditelka
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Na Chotovinsku je v naem spolku celkem
56 vèelaøù + 1 mimo organizaci. Vèelstva máme
umístìna na 63 stanovitích a staráme se o 465
vèelstev. Nae vèelky pøinesly 7535 kg medu,
410 kg vosku, vychovali jsme 24 matek. Na naem teritoriu je také øada vèelaøù z jiných vèelaøských organizací.
To klade velké nároky na organizaci a odpovìdný pøístup vech
vèelaøù. Nesmí nastat situace, e by nìkterý vèelaø neléèil, co pøi
souèasné nákazové situaci by mohlo pokodit vèelstva. Varroaza,
vèelí mor, hniloba vèelího plodu stále hrozí.
Aby toho nebylo málo, ji 12 let se v Evropì úspìnì roziøuje
sreò asijská, a to rychlostí a 100 km za rok vemi smìry. Z Francie se rozíøila u i do Nìmecka a je otázkou èasu, kdy se objeví
u nás. Asijská sreò je velmi útoèná a bìhem nìkolika hodin dokáe zlikvidovat celé osazenstvo úlu. Nae vèely se dosud neumìjí
bránit, na rozdíl od asijských vèel.
Take dùraz na koordinovanou léèbu a kontrolu vech vèelstev
je velmi dùleitý, a je tøeba ocenit organizaci kontrol a zajitìní
dostatku léèiv. Oceòuji práci jednatele naeho spolku pøítele (staré oslovení mezi vèelaøi) ing. Jana Hradila a vech dùvìrníkù.
Do nového roku pøejeme vem ve nejlepí, zdravíèko a hodnì
lahodného zdravého medu.
Vladimír Zeman, místopøedseda spolku
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Spolek pøátel koly Chotoviny
Vás srdeènì zve
na tradièní

KARNEVAL

sobota 17. února 2018
od 15 do 18 hodin

Kulturní dùm Chotoviny
Èeká na Vás: i Kouzelník
i Hodnocení
PET
nejkrásnìjích
masek

i Diskotéka

a zábavné soutìe

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

ivotní osudy truhláøských
pomocníkù zpravidla nenaplòují stránky novin. Ledae takový
obèan vyvede nìco, o èem se
pak ve veøejnosti dlouho povídá. A taková událost potkala
pana Emana.
Øíkalo se, e pan Eman to má
v ivotì dost pomotané. Rodièe mu pøi køtu dali jméno Adam,
ale bùhvíproè mu nikdo neøekl
jinak ne Eman. Pøíjmením se
jmenoval Tesaø, ale v ivotì to
dotáhl jen na truhláøského pomocníka.
Zanedlouho to bude sto let,
co dramatický odbor sboru dobrovolných hasièù v Èelkovicích
se rozhodl k velkému èinu: na
scénu místního hostince uvést
pikantní veselohru Teta Dora.
Jen ten, kdo ji nìkdy stanul na
prknech znamenajících svìt ví,
kolik trpìlivé práce, pøíprav
a pøekonávání nesèetných problémù pøináí nastudování divadelní hry. Nejinak se vedlo i
èlenùm èelkovického souboru.
Koneènì se zdálo, e vechny záludnosti jsou astnì vyøeeny a slavnostní premiéøe u
nestojí nic v cestì. Divadelníci
nemìli o hojnou úèast divákù
starost. V Èelkovicích si na divadlo vdy potrpìli a navíc bylo
na plakátech zdùraznìno, e po
pøedstavení se koná taneèní zábava. To ale netuili, co je èeká.
Snad tomu osud tak chtìl, e
právì v den oné slavné premiéry se pan Eman v jedné táborské knajpì pøivedl do stavu, velice mírnì øeèeno, povznesené-
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ho. Rozjaøen a vesel usoudil, e
kdy výraznì oblail své tìlo,
nebylo by na kodu obohatit
také své duchovno. Vzpomnìl
si na plakáty vyzývající k návtìvì divadelního pøedstavení a nejistým krokem zamíøil do Èelkovic. Tam dorazil právì vèas.
Eman zaplatil vstupné, ale neusadil se v hlediti. V pøedpremiérovém zmatku se mu podaøilo proniknout do zákulisí. Vyuil nestøeeného okamiku,
minkami si nalíèil tváøe, pøilepil si mohutný knír a takto vylepen klidnì zaujal místo v hlediti. Stihl to v poslední chvíli:
opona la právì vzhùru a herci
zaèali rozvíjet dìj uvádìné takaøice.
Pøedstavení se zaèalo zdárnì rozvíjet. Herci dobøe ovládali
role, jen je v hlediti dìsil neznámý, dìsnì nalíèený kolega, který jim neustále vstupoval do dìje, hlasitì na herce
pokøikoval, na jejich slova reagoval vulgárnì a celkovì naruoval prùbìh pøedstavení. Diváci naopak pøijímali Emanova
extemporé pomìrnì kladnì,
protoe to povaovali za jakýsi
avantgardní zámìr reiséra. Zato
poøadatelé velice rychle pochopili pravý stav vìci a milého
Emana se snaili z hleditì vyhodit. To se ale neobelo bez
jásotu obecenstva nad skvìlým
a opravdovým výkonem neznámého herce, který se exekuci
bránil seè mohl a poøadatele
zahrnoval nadávkami, jaké vìtina divákù jetì neslyela.
Emana nakonec z hleditì
vyvedli, ale nezlomili ho. Nemohl-li do hleditì, svou pøítomností oblail hosty ve výèepu,

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Libue Sedláèková, Èervené Záhoøí
65 let Ing. Jaroslav Mare, Èervené Záhoøí
70 let Josef Kytír, Èervené Záhoøí
Marie Pouzarová, Brouèkova Lhota
75 let Jindøika Janù, Èervené Záhoøí
80 let Antonín Havlík, Sedleèko
90 let Jiøina Koudelková, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

5

Obecní knihovna Vás zve na besedu

s panem Èástkou  MALTA

Maltské souostroví leící ve Støedozemním moøi
mezi Sicílií a Tuniskem je pozùstatkem dávného
pevninského mostu mezi Evropou a Afrikou.
Malta je místem, kde lze spatøit vyhláené pøírodní zajímavosti.
Pojïte tedy spatøit pár lákadel, která tento kout Evropy nabízí.

V úterý

13. 2. 2018

od 17.00 hodin v knihovnì.
Vstupné dobrovolné.
kde se tuøím hlasem doadoval
plynulého pøísunu alkoholických nápojù.
Diváci mezitím poznali, e
mnohem víc se pobaví ve výèepu ne pøi veselohøe Teta Dora,
a zaplnili lokál, aby nepøili o
jedineènou podívanou. To u
hostinskému dola trpìlivost
a podaøilo se mu Emana vyhodit. Protoe se ale Eman vzápìtí
vrátil, musel být pøivolán stráník, aby zjednal poøádek. Ten se
sice brzy dostavil, ale kdy Emana vyzval, aby opustil lokál, nejene neuposlechl, ale jetì
stráníka vyzval na souboj.
Vznikla hrozná vøava.
Stráník se zaèal ohánìt revolverem, co Emana rozèílilo
do té míry, e stráce zákona
zahrnul slovy, která byste marnì hledali v uèebnicích èetiny.

Mezitím v chumlu lidí zaèaly
padat facky a rány idlemi do
hlavy. Tedy hlavnì Emanovy.
Ten druhý den po vystøízlivìní
a následné zralé meditaci doel
k závìru, e by bylo neodpustitelnou chybou nechat si takovou pokoru líbit a na konkrétní
osoby podal alobu pro pøestupek proti bezpeènosti cti i tìla.
Obalovanými byli hostinský,
stráník a dva mui, kteøí s Emanem nejhùøe nakládali. Po výslechu svìdkù soudce vechny
obalované zprostil viny a naopak Emana zaaloval pro uráku stráníka, tedy osoby vrchnostenské. Tak se ze alobce
rázem stal obalovaný. Eman byl
uznán vinným a odsouzen do
vìzení na 24 hodin a k plné náhradì soudních výdajù.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Albìta Nádvorníková
Chotoviny

Adéla Domkáøová
Èervené Záhoøí

Vít erpán
Øevnov
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NOVÉ KNIHY
Anita Moorjani  CO KDY JE TO
NEBE? Anita Moorjani je autorkou
knihy Musela jsem zemøít, která se
stala bestsellerem (Kniní klub
2013). Popisuje v ní svùj boj s rakovinou, ústící ve fascinující záitek
blízké smrti. Ten dalekosáhle zmìnil její pohled na ivot. Anita se rakoviny zcela zbavila a nyní cestuje
po svìtì, poøádá pøednáky a semináøe, pøednáí na konferencích
a vypráví posluchaèùm o hlubokém
vhledu, který zaila na onom svìtì.
Je-li v ivotì dùleitá cesta, a nikoli
cíl, je moné, e nebe je zde - je jím
tento fyzický ivot, který ijeme na
Zemi.
Bianca Bellová  JEZERO. Pøíbìh
ze souèasnosti starý jako lidstvo
samo. Rybáøská vesnice nìkde na
konci svìta, u jezera, které vysychá a
zlovìstnì vyhrnuje bøehy. Mui mají
vodku, eny starosti a dìti si krábou ekzémy. Co má Nami? Nami
nemá nic - jen bábu s tlustýma rukama. Nami nemá nic, jen ivot pøed
sebou: první lásku, o kterou ho pøipraví rutí vojáci, a pak to vechno
dalí. Radìji na to nemyslet.Ale kdy
ivot zaène na úplném konci svìta,
moná e skonèí na jeho zaèátku.
Tenhle pøíbìh je toti starý jako lidstvo samo. Je to pou hrdiny, chlapce, který na cestu vyráí jen s uzlíèkem nervù a kabátem po dìdkovi.
Musí do svìta, aby hledal, a vrátit se
domù, aby nael. Musí jezero pøeplout, obkrouit a nakonec se potopit na jeho dno pro nejvìtí tajemství.
Antonín Fòaek  KUCHAØKA
PRO DIABETIKY A NEJEN PRO NÌ.
485 receptù pro diabetiky a pro
vechny ty, kteøí se chtìjí stravovat
zdravì, ale chutnì. Výpoètové pra-

PRONAJMU
byt 4+1 v Chotovinách.

606 751 858

vítko nutrièních hodnot.
Zpracovává pøehledným zpùsobem
nejnovìjí zásady stravování pro diabetiky, ale pøedevím pro vechny,
kterým záleí na racionálním zpùsobu stravování. Souèástí vech receptù jsou, mimo pouitých surovin a popisu zpracování, i pøepoèty
ivin a potravin, vèetnì kalorických
hodnot. Kadý si tak mùe upravit
jídelníèek podle svých aktuálních
potøeb, vèetnì nastavení léèby diabetu.
Patrik Hartl  MALÝ PRASKÝ EROTIKON. Tento román je díky autorovu
nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor urèený i tìm, kteøí bývají ke kníkám o lásce zpravidla nedùvìøiví. Na Babì stojí nad strání
s výhledem na Prahu dvì sousedící
øadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejich èlenové proívají pod povrchem zdánlivì vedních dní neèekanì osudové milostné pøíbìhy. Honza cítí pokuení, ale protoe si nechce komplikovat ivot, snaí se mu
odolat. Marta, pøestoe je vdaná,
obèas neodolá, a Zbynìk se ani odolávat nepokouí. Táòa miluje tajnì,
Petra má zábrany, Tomá je a pøíli
velký romantik, Cyril trochu zvrhlík
a Adéla se miluje èastìji, ne vichni pøedchozí dohromady, aby se necítila sama. MALÝ PRASKÝ EROTIKON je zábavným obrazem jejich
intimního ivota, který líèí jejich touhy, okamiky radosti i katastrofy od
pøedkolního vìku a po vìk dùchodový. Takto knihu ètenáøùm doporuèuje hereèka IVANA CHÝLKOVÁ:
Napínavá, vzruující, dojemná, zábavná, pøekvapivá kníka! A to tak,
e chvílemi zapomenete i na sebe
sama... Nutno ji mít doma!!!
Wilbur Smith  PREDÁTOR. Za smrt
manelky Hectora Crosse jsou zodpovìdní dva mui: jeden z nich je
mrtvý, ten druhý je psychopat Johnny Congo. Èeká v cele smrti na popravu, ta se kvapem blíí. U jednou
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utekl, tak proè by se mu to nepodaøilo znovu? Jeho jediným cílem je znièit úhlavního nepøítele. Ale nestaèí ho jen obyèejnì
zabít, Cross musí trpìt...
Tracy Rees  JDI ZA TÌSTÍM. Amy
ije na panském sídle Hatville Court
pod ochranou krásné Aurelie, jediné dcery majitele. Proívají dobrodruství a noøí se do vlastního vysnìného svìta. Ani to vak dívku
nechrání pøed zátí mocné lady Ven-

Pro dìti a mláde:
Karen McCombie  MOJE ÁHLÝ
BÁBINKY. Pøijela babièka Nonna,
která ví vechno nejlíp a poøád nás
vechny opravuje. Chrápe, navezla
se mi do pokoje a co je nejhorí,
vyzdobila si ho po svém. Chystá
se k nám i moje druhá babièka. Mám
nepøíjemný tuení, e si ty dvì vjedou do vlasù. A jestli tì zajímá, jak
se má moje trapný dvojèe Sonny,
tak se má dobøe. S kapelou budou
mít velkej koncert. Doufám, e ho ty
jeho fanynky seerou a bude od nìj
klid!
Kapoun Oldøich  HÁDANKY A POMÁHÁNKY. Kníka plná verovaných
hádanek, návodù a tøí pohádek. Je
bohatì ilustrovaná a je vhodná pro
dìti od 5ti let. Mohou si ji vak poøídit i rodièe, èi prarodièe mladích
dìtí a pøedèítat jim. U dìtí se tím
rozvíjí logické mylení, zvídavost,
pøedstavivost a pamì. Jistì s kníkou proijete se svými ratolestmi
chvíle zábavy i pouèení.
Vopìnka Martin  O DUI A DÍVCE.
Vìtrné hory v sobì skrývají mnohá
bohatství. Jsou tajemné, nìkdy nebezpeèné, plné vzácných rostlin
i ivoèichù, mìní se s kadým roèním obdobím. Nìco v nich ale zùstává stejné - jejich majestátnost
a moudrost tisícù a milionù let existence. Z této moudrosti èerpají i originální pohádky Martina Vopìnky.
Zvíøata zde mluví lidskou øeèí a vyprávìjí o svých záitcích a setkáních

Florbalisté jsou z formy

V nadstavbì jsou florbalisté z formy a po polovinì nadstavby jsou
poslední v Divizi (soutì
o 6.  10. místo) bez bodu.
Florbalisté v prvním lednovém víkendu
nastoupili proti Realu Tábor. Zápas zaèal
gólem Voborského. Soupeø po naich chybách vstøelil tøi góly. Pøed poloèasem sníil
Carva na 2:3. V druhém poloèase Kotrlík vyrovnal a Praák ml. otoèil skóre na 4:3 pro
Draky. Soupeø srovnal a v poslední minutì
vstøelil vítìzný gól. Druhý zápas proti NordBlanc byl zpoèátku vyrovnaný. Soupeø
vstøelil gól, Praák ml. vyrovnal. Soupeø
vstøelil bìhem minuty gól a zase vyhrával.
V druhém poloèase Kotrlík vyrovnal na 2:2
a bìhem minuty soupeø zase vedl. Po na-

nawayové. Pak jako blesk z èistého
nebe udeøí nemilosrdný osud. Po
smrti své nerozluèné pøítelkynì se
Amy ocitá zcela sama a bez prostøedkù. Jene Aurelia dosud neøekla poslední slovo a v ifrovaném
dopise vysílá Amy na cestu do neznáma. Díky dalím dopisùm, v nich
jí Aurelia pøipravila vdy nové pokyny, putuje dívka pøes celou Anglii a
do starobylého Yorku a získává pøíslib nové budoucnosti.

ich chybách soupeø støílel góly a zápas
skonèil 2:5.
Dalí turnaj byl po plese v Chotovinách
a tomu odpovídala i úèast hráèù, kdy na
støídaèce místo druhé èi tøetí pìtky sedìl
jen jeden hráè. V prvním zápase proti Pacovským Blbounùm jsme prohrávali. Na 1:1
vyrovnal Havlík. Pak soupeø dal gól.
V druhém poloèase vyrovnal O. Mládek.
Soupeø dal gól a nám doly síly. Místo vyrovnání z naí strany soupeø po naich triviálních chybách støílel góly a pohodlnì
vyhrál 2:5. V druhém zápase proti Sokolu
Jistebnice jsme nezaèali dobøe. Museli jsme
dohánìt skóre, pøila první nae chyba, kterou soupeø potrestal. Praák ml. srovnal na
1:1, pak se ale projevil nedostatek hráèù,
nae chyby, které soupeø trestal a soupeø

s èlovìkem, nìkdy zase autor na základì zvíøecích pøíbìhù nabízí èetná
podobenství o ivotì lidském. Pøíbìhy se ètou v nìkolika rovinách,
kde si kadý mùe najít to své: jako
lyrické popisy prostøedí, jako pohádky, filozofické povídky, i jako bajky,
které nenásilnou formou nabízejí
i trochu pouèení. Jemné snové ilustrace japonské výtvarnice Iku Dekune nádhernì dotváøejí celkovou
neopakovatelnou atmosféru knihy.
Petr Stanèík  JEZEVEC CHRUJDA
DOBÝVÁ VESMÍR. V pøíbìhu si vynalézavý jezevec Chrujda z lesa
Habøince s pomocí geniální sùvièky
Stáni postaví kosmickou raketu. Na
její palubì doletí a na Pidilunu, co
je malièký mìsíc naeho Mìsíce.
Chrujda zaije dobrodruství s mimozemany a na scénì se opìt objeví i jeho starý nepøítel tchoø Smradolf. Dopadne to dobøe? Bude se
moci Chrujda bezpeènì vrátit do
náruèí své krásné lasièky Anièky?
Karel iktanc  HORA ZLODÌJKA.
Kniha pìti pohádek Karla iktance,
nazvaná podle jedné z nich Hora Zlodìjka a kongeniálnì doprovázená celostránkovými ilustracemi Frantika
Skály. Klasické pohádky se nesou na
vlnì charakteristického iktancova
básnického jazyka, plného neobyèejných slovních spojení a nápaditých
novotvarù. Dìj probíhá ve specifickém rytmu, který je jakoby potvrzován obèasným rýmem.

Z. Sumerauerová

nás také ubìhal. V poloèase bylo skóre 1:3.
V druhém poloèase se obraz hry nezmìnil.
Chybujeme a soupeø trestá. Za stavu 1:5 se
trefil Carva a pak Havlík na 3:5. Soupeø zase
po naich chybách dal 2 góly a zápas skonèil 3:7. V únoru nás èekají odvety a pokud
pøijdou vichni hráèi, nemusíme skonèit poslední.
Druhý tým Chotovin je také na posledním místì, ale v Pøeboru (soutì o 11.  14.
místo) a také bez bodu.
P. Havlík

TABULKA

skóre

body

1. NordBlanc Tábor
2. Pacovtí Blbouni
3. Real Tábor
4. Sokol Jistebnice
5. Draci Chotoviny

18:10
16: 8
10:16
16:13
11:24

10
9
6
5
0
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Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2017 / 2018
Drustvo A  Divize Jih

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny  TJ Sokol N. Hrady 2566 - 2605  3 : 5
Køemen 461, Hrstka 424, Vacko 391, Foøter 409, Hein 456, Bartoò 425.
Vstup do jarní sezóny se nám moc nevydaøil. Na úvod Petr vítìzí sice na
pìkné èíslo, ale bohuel prohrává na dílèí body 1 : 3, co nám v závìru
chybìlo na remízu. Následnì získává bod Libor i Míra. Honzovi F. se moc
nedaøí a soupeøka ho o znaèné skóre poráí. Zbynìk stabilní hrou vítìzí.
Pøed posledním duelem vedeme jen o 2 kuelky. Honza B. hraje prùmìr,
co na velmi dobøe hrajícího soupeøe nestaèí. A body si odváí z naí
kuelny, prvnì v této sezónì, soupeø.
TJ Start Jihlava  Chotoviny
2672 - 2516  8 : 0
Køemen 409, Vacko 401, Foøter 414, Bervida 416, Bartoò 438, Hrstka 444.
Do Jihlavy jsme nejeli s takovým nábojem jako na jiné kuelny. Lídr
tabulky pøedvádìl od zaèátku výkony, na které jsme nestaèili. Po tøech
hráèích prohráváme 3 : 0, o víc jak sto kuelek. Bohuel ani závìr tøí
hráèù, kteøí prohrávají o 5, 6 a 6 kuelek, neodvrátil tzv. potupného
kanára.
Domácí utkání jarní èásti:
2. 3. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Èastrov
TJ Loko È. Velenice  Chotoviny 1590 - 1529  3: 1
Lenka Køemenová 510, Martina Køemenová 510, Makovec 509.
Utkání v Èeských Velenicích se od poèátku vyvíjelo pøíznivìji pro domácí
hráèe. I kdy se obì dìvèata snaila dret se svými soupeøi krok, nepodaøilo se jim získat potøebné body. Na závìr se Pavlovi povedlo uhrát
èestný bod. Pøestoe jsme zápas nevyhráli, za podané výkony drustvo
zaslouí pochvalu.
Chotoviny  TJ Spartak Pelhøimov 1413 - 1543  1 : 3
Lenka Køemenová 480, Martina Køemenová 451, Makovec 482.
Pelhøimovský dorost u nás umí a opìt nám to dokázal. Ukázalo se, e se
vyplatí hrát a do konce, do posledního hodu. I kdy Pavel na èíslo
prohrál, vyhrál na dráhy 3-1 a tím získal pro nae drustvo alespoò jeden
bod.
Poslední domácí utkání soutìe:
18. 2. nedìle 10:00 Chotoviny  TJ Silon Sezimovo Ústí

TJ Dynamo Èeské Budìjovice  Chotoviny B
2470 - 2301  6 : 2
Makovcová 345, Chobotský 377, Svatoová 386,
Køemenová 402, Filip 399, Kuèerová 392.
Vstup do jarní èásti soutìe se nám nevydaøil, prohráváme na Dynamu.
Vzhledem k tomu, e tato kuelna je jedna z nejhorích, je výsledek 6 : 2
docela lichotivý. Za uhrané dva body zaslouí pochvalu Gábina s Lenkou.
Chotoviny B  TJ Spartak Sobìslav
2471 - 2498  2 : 6
Chobotský 403, Makovcová 411, Køemenová 418,
Svatoová 376, Kuèerová 446, Filip 417.
Bohuel jsme neastnì navázali na pøedchozí utkání. Tentokrát nás na
domácím høiti poráí 6 : 2 Sobìslav. Nevyel nám zaèátek, prohráváme
ji 4 : 0... Kadý duel jsme ztratili hned v zaèátku a nepomohl ani závìreèný spurt. Nejlépe zahrála Gábina a pak jetì Milo, kteøí získali své
body, ale na zvrat v utkání to ji nestaèilo.
Domácí utkání jarní èásti :
9. 2. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Sokol Nová Ves u È.B.
23. 2. pátek 17:30 Chotoviny  TJ Tatran Lomnice nad Lunicí
9. 3. pátek 17:30 Chotoviny  KK Hilton Sezimovo Ústí
TJ Sokol Chýnov  Chotoviny D
2174 - 2284  2 : 6
Kubeová 413, Otradovec 413, Makovec 359,
Nohejlová 358, Pekaøová 373, mejkal 368.
V Chýnovì se tradiènì daøí. I tentokrát to vylo a vítìzný zápas snad
zaruèí postup do skupiny, která bude bojovat o medaile.
Chotoviny D - KK Lokomotiva Tábor D
2221 - 2364  2 : 6
Kubeová 377, Nohejlová 379, mejkalová 384,
mejkal 383, Pekaøová 330, Makovec 368.
Domácí zápas se soupeøem vedoucí soutì. Tábor zatím neztratil v prùbìhu pøeboru ádné body a tak nae vedení 2 : 0 po dvou hráèích soupeøi
tìce nesli. Pak se ale projevila síla a zkuenost - prohráváme 6 : 2.

Mistrovství jednotlivcù okresu Tábor 2018

Úvod roku kuelkáøských klání vdy patøí mistrovstvím vech kategorií o tituly pøeborníkù  mistrù a mistryò jednotlivcù táborského okresu, tentokrát pro rok 2018.
První vdy jdou na øadu nai nejmladí,
mladí a starí áci/ákynì (kategorie 10 - 12,
resp. 13 - 14 let) tradiènì na táborské Lokomotivì. V kategorii mladích ákù v disciplínì 60 hodù sdruených (60 hs) jsme tentokrát úspìní, kdy vítìzí Matìj Poula  207,
druhý je Vítek Vacko  189 a tøetí Michal
Pavlíèek  171. Starí áci také bodují.
Druhé místo Jakub Smetana  209 a tøetí Josef Poula  186. Ani dìvèata se neztratila a ve starích ákyních byla druhá Jana
Svaèinová  228, ètvrtá Karolína Cápková
 192 a pátá Barbora ilková  173.
Zároveò na stejné kuelnì pokraèují dorostenci a dorostenky disciplínou 120 hs.
Vyhrává a dokazuje svou výkonnost krásným výkonem 544 nae Lenka Køemenová
mladí, ètvrtá je Martina Køemenová  463.
V kategorii dorostencù je první Mikulátík
ze Sezimova Ústí  vynikajících 592. Nai
hoi tentokrát dosáhli na 3. místo  David
Bartoò za 518 a 6. místo Pavel Makovec za
494 kuelek.
Vichni výe uvedení se kvalifikovali na
Mistrovství kraje ve Slavonicích, Dynamu
Èeské Budìjovice a opìt v Táboøe. Tak snad
se jim bude zase daøit, vem dríme palce.

V sobotu 6. ledna vechny hráèky bez
rozdílu vìku hostila táborská Lokomotiva
v disciplínì 120 hs. Na úvod si o okresní
juniorskou pøebornici ji tradiènì zahrála
nae dìvèata s následujícími výsledky:
1. Èernuková, Sezimovo Ústí  554, 2. Klára
mejkalová  464, 3. Lucie Liková. V enské skupinì se nakonec okresní pøebornicí
stává Blanka Maková z Chýnova, ale my
tradiènì dríme své pozice, kdy druhá je
Ája Makovcová za výborných 557, 4. Lenka Køemenová  522, 5. Iva Svatoová - 519,
9. Gábina Kuèerová  498, 14. Slávka Nohejlová  452 kuelek. eny nás budou reprezentovat na krajském klání v Èeských
Velenicích. V novì utvoøené kategorii seniorky 60 + vítìzí a získává premiérový titul zaslouenì výkonem 530 bodù Anna
Kubeová.
Senioøi a senioøi 60+ soutìili o tituly na
kuelnì Sokola Chýnov náhozem na 100 hs.
V seniorech mladích první místo vybojoval Ladislav Takáè, KK Loko Tábor  447.
Pìkné 2. místo za výborný výkon 444 kuelek uhrál Lubo Bervida a získal tím postup
na kraj do Nových Hradù. Dále 6. místo
Jiøí Svaèina a 7. Miroslav Vacko  412.
Skupinu starích vyhrává Kuèera, Loko
Tábor  457, 4. místo a postup do Strakonic získal Jan Chobotský  429, 11. místo
L. mejkal.

V nedìli pak následovala nejprestinìjí
kategorie muù, jako vdy na Lokomotivì
Tábor. Jednokolový systém náhozu na 120 hs
nikoho neetøí a nedává prostor chybám.
Nakonec po výkonu 587 kuelek vítìzí opìt
Pavel Petrù ze Sokola Chýnov. Nai nìkteøí
zástupci se letos malinko polepili, ale stále to není s jejich zkuenostmi to pravé.
Urèitì mile pøekvapil Honza Foøter 5. místem za 570, 7. místo Zbynìk Hein  565,
kdy k postupu jim chybìlo opravdu jen
pár klackù. Dále jsme se ji výraznì neprosadili: 12. Bartoò  547, 18. Hrstka  528,
22. Køemen  497, 24. Filip  485 bodù.
Nìjak nám ten Tábor nesedí...
Celková rekapitulace: Mistøi okresu Tábor
 mladí ák Matìj Poula, dorostenka Lenka Køemenová, seniorka Anièka Kubeová.
Druhá místa  ml. ák Vítek Vacko, ákynì
Jana Svaèinová, starí ák Jakub Smetana,
juniorka Klára mejkalová, Alena Makovcová
v enské kategorii a senior Lubo Bervida.
Tøetí místo  áci Josef Poula a Lucie Liková.
Jak je vidìt, nae slabí polovina zùstává
v popøedí, senioøi bodují a zaèíná se prosazovat i mládí...
Vem naim zástupcùm dìkujeme za
snahu, pøedvedené výkony a reprezentaci
oddílu, tìm úspìným a postupujícím gratulujeme a pøejeme do dalích bojù na Mistrovství Jihoèeského kraje hodnì úspìchù.
Na dalí stranì Mistrovství Jihoèeského kraje
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Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2018
Poslední lednový víkend se rozehrály
boje o krajské tituly jednotlivcù pro rok 2018
a také prestiní postupová místa na mistrovství ÈR vech kategorií.
Mladí a starí áci hrají ve Slavonicích,
nepøíli úspìnì, ale snad získané zkuenosti se èasem vrátí. V kategorii mladích vítìzí Koeluh, Èeské Velenice  260,
11. Matìj Poula  186, 13. Vítek Vacko  179,
16. Michal Pavlíèek. V kategorii starích
ákù vyhrál Kopáèek, Nová Bystøice  283,
11. Jakub Smetana  192, 14. Josef Poula  169.
Nae dìvèata v Táboøe také nepøekvapila,
10. Jana Svaèinová  218, 12. Karolína Cápková  205, 16. Barbora ilková  167 bodù.
Urèitì i zde je pøíslib do dalích roèníkù.
Dorostenky pokraèovaly disciplínou 120 hs
také v Táboøe. První skonèila Brtníková
z Kunaku za 556, 7. Lenka Køemenová ml.
 526 kuelek. Lenka nehrála patnì, ale
nestaèilo to. Dorostenci hráli v Èeských Budìjovicích na Dynamu. Zvítìzil Mikulátík

ze Sezimova Ústí  530 kuelek. Nai: David Bartoò 488  11. místo, 15. Pavel Makovec  469 kuelek.
Turnaj en hostily Èeské Velenice, které
naim enám svìdèí (loòský postup G. Kuèerové v juniorkách na republikové klání),
opìt s naím poèetným zastoupením.
Asi dle pøedpokladù vítìzí domácí reprezentantka ÈR Renata Navrkalová výkonem
623 kuelek. Ale POZOR  vynikajícím výkonem 580 kuelek získává Lenka Køemenová krásné 4. místo a tím i postup na Mistrovství ÈR do Tøebíèe. Gratulujeme velice!
Dobøe zahrály i 13. Alena Makovcová  534
a 16. Iva Svatoová  521 kuelek. Skupina
seniorek a seniorek 60+ odehrála svoji soutì v Nové Bystøici. Anna Kubeová výkonem 473 kuelek obsadila ètvrté, bohuel
zatím nepostupové místo.
Mui bojovali v Èeských Budìjovicích na
Lokomotivì bez naeho zastoupení. Zvítìzil Peadík, Louèovice  569.

Zastoupení jsme ale
mìli v nejstarích kategoriích tzv. seniorù a seniorù 60+, kteøí hráli
v Nových Hradech a Strakonicích. V Hradech vyhrává edivý ze Sobìnova  562.
Nae elízko, Lubo Bervida, konèí v závìru startovního pole 27. za 466 poraených kuelek. Ve Strakonicích se lépe daøí
Honzovi Chobotskému  výkon 536 a sluné 8. místo. Titul získává Holub, Slavonice
 582 kuelek.
Letoní výsledky nám ukazují urèitý posun výkonnosti, snad tudí jdeme správným smìrem. Doufejme tedy, e pro pøítí
roèníky se nai zástupci jetì lépe pøipraví
a vrátí se na pøední krajské pozice, kde hlavnì v mládenických a enských kategoriích
vdy válíme.
Jetì jednou je tøeba opravdu srdeènì
pogratulovat Lence Køemenové k postupu a popøát hodnì zdaru na MÈR v Tøebíèi.
M. Vacko

Áèko v plné pøípravì: Bìhají se Jedlany, v pùlce února
se jede na soustøedìní!
Jedna z nejneoblíbenìjích
fází celé fotbalové sezony je
tady. U jenom slovní spojení
zimní pøíprava samo o sobì nahání hrùzu. Znamená toti pro
hráèe obrovskou døinu, ze které
potom budou tìit celý zbytek
sezony a moná jetì èást dalí.
K dispozici není høitì, trénuje
se v hale a hlavnì bìhá venku.
Na tento mód u najel také
A tým Chotovin. Po podzimu
estý nejlépe umístìný celek I. B
tøídy zatím nabírá hlavnì kondici. Úèinné bìhy po trase Chotoviny  Polánka  Beranova Lhota  Jedlany  Chotoviny jsou na

programu kadé úterý a pátek.
Po nich samozøejmì následuje
cvièení a fotbálek v hale.
S tréninkovou úèastí jsem
spokojený, i kdy se do ní promítají pracovní vytíení i studijní povinnosti vysokokolákù.
Kluci trénují poctivì, moná
opìt zabrala motivaèní soutì
o trièka pro hráèe s nejlepí docházkou v zimní pøípravì, øíká
trenér Duan Mendel.
V polovinì druhého mìsíce
v novém roce se chotovintí
mui chystají také na soustøedìní. Ètyøi dny zamìøené hlavnì
na kondici èekají na hráèe v Rap-

Mui A se mohou i v druhé polovinì sezóny 2017/2018
spolehnout na oporu Volodymyra Bondareva
achu leícím u Suchdola nad listé také sérii pøátelských zápaLunicí nedaleko rakouských sù. Chotoviny zmìøí síly s Marhranic. Kromì výbìhù do teré- ovicemi a týden na to s Meznu bude k dispozici i posilovna, nem. Oba zápasy sehrají na
víøivka a bazén. Po soustøedìní umìlé trávì ve Voticích. Geneu se pomalu zaène na trávì. rálku pak stejnì jako loni absolSice jetì ne na chotovinském vují Chotoviny na trávì v Makopaitu, ale na umìlé trávì na vì. A v sobotu 31. 3. u to bude
Soukeníku. Kadý pátek by tam naostro. Do Chotovin dorazí
trenér Mendel mìl vést trénink. Lomnice nad Lunicí, které tým
Ve druhém bøeznovém týdnu, okolo kapitána Kromky podlehl
pøesnìji 10. 3., odstartují fotba- na podzim 0:2. D. Mendel ml.

