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ZDARMA

Obecní ples

Obecní ples se letos opìt
vydaøil. Nejvìtí zásluhu lze zcela jistì pøièíst kapele RONDO ze
Sobìslavi, která nás celým veèerem provázela. Hrála opravdu
pìknì a velice brzy se parket
zaplnil tancechtivými. Poté, co
nás pan starosta pøivítal a popøál hezký veèer a pøíjemnou
zábavu, rozjely to na parketu
dìti z country taneèního klubu
Dupáèek z Tábora. Svým pøedtanèením Dìdeèkovy hodiny
roztleskaly publikum a vykouzlily úsmìvy na tváøích vech pøítomných. Po krátké sérii vystoupila s neménì strhujícím taneè-
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ním èíslem dìvèata z taneèního
souboru Lenky Èápové, který ji
v Chotovinách dobøe známe. Jejich
Pomáda nás doslova unesla
proudem èasu zpìt a propracované kostýmy a kulisy záitek jetì
umocnily. Stejnì tak se líbila i malá
moulata. Pak ji parket patøil opìt
hostùm. A uívali si to náramnì. Kapela zahrála bezpoèet ánrù a jistì
si kadý pøiel na své. Pøed pùlnocí
jsme ji netrpìlivì oèekávali losování vstupenek o ceny, které byly
opìt velice lákavé. Snad byli výherci
spokojeni. A ne jsme staèili setøást
napìtí z oèekávání výhry v tombole, ji odbíjela pùlnoc. Chvíle napìtí a pùlnoèní pøekvapení bylo zde. Nevídané pùlnoèní
pøekvapení - e by jitrnice jakou svìt nevidìl? Ale kdepak, nìco mnohem lepího! Obec
pro nás nachystala domácí pùlnoèní obèerstvení a za zhotovení patøí dík manelùm Stieblerovým. Opravdu jsme si pochutnali a posilnili
se k dalímu tanci a zábavì.
Soudì dle prodaných vstupenek se snad
plesy ji opravdu stávají oblíbenou souèástí
zimních veèerù, tak jak tomu bývalo pøed léty,
ne musel být kulturní dùm uzavøen. A to je
dobøe. Scházejme se takto dál, vdy zde spoleènì ijeme, tak se spoleènì i bavme! Na shledanou na plese v sezonì 2013 - 2014.
. Petrásková
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Recyklace záøivek

Tøíkrálová sbírka 2013
Podìkování vem koledníkùm,
spolupracovníkùm 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 5. 1. 2013 odpoledne vyrazily do detì ètyøi skupinky Tøí králù
do chotovinských ulic a domácností. Výtìek
v jejich sbírkových pokladnièkách èinil celkem 12 072 Kè.
V nedìli 6. 1. 2013 pak sbírka probìhla
v chotovinském kostele sv. Petra a Pavla
a v okolních farnostech Borotín, Hlasivo
a Støezimíø, kde se vybralo celkem 2 408 Kè.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat
vem spolupracovníkùm a koledníkùm za jejich ochotu a pomoc pøi realizaci sbírky 
panu faráøi P. Vladimíru Korandovi a vedoucím skupinek Tøí králù Zuzanì Janoukové,
Pavle Suchomelové, Blance Kaèírkové, Adéle Drtinové a Olinì Novotné.
Velký dík patøí vem tøíkrálovým koledníèkùm  letos koledovali: D. Krejèová,
O. Krejèí, M. Smr, A. Jaroová, T. Cetlovský,
D. a J. Seidlovi, K. Maitnerová, B. Bìtíková,
Y. Kodadová, J. Kaèírková a E. Drtinová. Dík

patøí také sleènì Mgr. Martinì
Sochùrkové, zástupkyni øeditele Z Chotoviny, za pomoc pøi
organizaci sbírky.
Celkový výtìek tøíkrálové
sbírky 2013 ve Farní charitì Tábor èiní 91 913 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
konflikty nebo v oblastech s dlouhodobì nepøíznivými ivotními podmínkami. 65% finanèních prostøedkù bude poskytnuto organizátorovi sbírky, tedy Farní charitì Tábor.
Farní charita Tábor tyto peníze pouije na financování vlastních projektù (Auritus - centrum pro lidi ohroené drogou, Dobrovolnícké centrum Tábor, nákup potravin a hygienických potøeb pro lidi v nouzi a bez domova).
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

V kadé druhé domácnosti
u nám dnes svítí alespoò
jedna úsporná záøivka.
Úsporná se jí neøíká pro nic
za nic, oproti
klasické árovce má mnohem mení spotøebu elektøiny, a etøí nám tak i peníze. Proto jsou úsporné
záøivky bezva. Problém nastane, kdy dosvítí. Obsahují toti malé mnoství rtuti, take na skládce
se ze záøivky mùe tahle tìkavá látka velmi snadno dostat ven, do vzduchu, pùdy a podzemní vody
a pak do lidského tìla. Dobrá zpráva je, e záøivky
lze vcelku snadno recyklovat a e v Èesku se to
stále více daøí. Kadý, kdo chce dnes vyslouilou
záøivku zrecyklovat, ji mùe odnést na jedno
z 3 400 sbìrných míst. Pøi odborné recyklaci se
bezpeènì zpracuje nejen vechna rtu, ale navíc je
moné oddìlit a dále znovu pouít a 96% vech
surovin. Je to a k nevíøe, ale sklo, plasty, kovy
a vlastnì i ta rtu se k nám díky zpìtnému odbìru
a recyklaci vrací v nové podobì - tøeba jako nová
záøivka, technické sklo nebo souèástka jízdního
kola.
Spoleènost EKOLAMP je neziskovou organizací, která se stará o recyklaci záøivek v Èechách.
Celkovì vyjde recyklace jedné záøivky asi na
2,- Kè, ze zbytku hradí spoleènost sbìr záøivek
a propagaci jejich recyklace. Za 6 let se podaøilo
zabránit úniku 120 kg rtuti do pøírody.
Obú
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DIVADLO

V mìsíci lednu a únoru probìhlo v naí obci
nìkolik divadelních pøedstavení a vechna mìla
dobrou návtìvnost.
Dne 12. 1. k nám zavítal amatérský divadelní
spolek VOIVOT z Mladé Voice. U nás vystupovali Mladovoiètí poprvé a byli jsme na nì velice
zvìdaví. U proto, e pøijeli se svojí vlastní hrou
a jak se zdálo, autory byli vichni - kadý pøiloil
ruku k dílu. Odpoledne sehráli pøedstavení pro
dìti Loutky na scénu, které bylo dìtmi i dospìlými hodnoceno velmi kladnì. Dìtem se líbilo
i to, e si po pøedstavení mohli s loutkami pohrát,
zblízka si je prohlédnout a zkusit je vodit. Veèerní pøedstavení bylo ji urèeno dospìlým. Moderní pojetí Stvoøení svìta mìlo dìj, vtip a nápadité kulisy. Úasná byla i pohotová aktualizace
nìkterých dialogù, kterými vtipnì, trefnì a pohotovì úèinkující reagovali na právì zakonèené volby prezidenta republiky. Pøedstavení nás pobavilo a krom jiného jsme se dozvìdìli, e Eva se
povedla a na druhý pokus, tu první Adam reklamoval ...
V únoru jsme se ji tìili na nám dobøe známý
Divadelní a osvìtový spolek FIKAR z Nadìjkova.
Tentokrát k nám Nadìjkovtí zavítali s inscenací
Hrobka s vyhlídkou autora Normana Robinse.

STØÍPKY Z OBCE
❖ ádost o dotaci na opravu hasi-

A opìt nás nezklamali. Profesionální vystupování, kostýmy a propracované kulisy nás okamitì
pøenesly do staré Anglie, kde se odehrává tento
straidelný a dìsivý pøíbìh, ve kterém ale vùbec
nechybìly humorné situace a vtipné zápletky. Potlesk nebral konce a koda, e se sezona pomalu
krátí. Budeme se tìit zase na pøítí rok.

. Petrásková

Narozeniny Jiøího Dìdeèka
 oslaví s námi ty edesáté.

Básník a písnièkáø s vlastní kapelou. Autor pøekladù, které bývají
oznaèovány za kongeniální. Pøedseda èeského Penklubu. Od roku
2009 hraje s kapelou Úterý.
Narodil se 13. 2.1953 v Karlových Varech a od roku 1964 ije
v Praze. V letech 1971 - 76 studoval na FFUK, obor knihovnictví
a vìdecká informace.
Po roèní vojenské slubì pracoval v letech 1977-1983 v Praské informaèní slubì jako tlumoèník z francouztiny, od té doby je ve svobodném povolání.
Roku 1984 se oenil s publicistkou a spisovatelkou Terezou Brdeèkovou; mají dvì dcery Viktorii a Antonii. V letech 1973 a 1985 vystupoval po celé republice jako èlen divadla
malých forem Burian a Dìdeèek. V letech 1983-1987 vystudoval scenáristiku a dramaturgii
na FAMU. Od roku 2001 externì vyuèuje tvùrèí psaní na Literární akademii.
Dne 25. dubna 2006 byl zvolen pøedsedou Èeského centra Mezinárodního PEN klubu.
JEHO KNIHY: Snídanì se psem, Haiku haieèku, JáMy, Bát se a krást, Uleelé elé, Ue tridca
let dìlaju gadosti /U tøicet let kodím/, Veselé diktáty, Blues pro sluný lidi, Èeský jazyk pro
9. roèník, Reprezentant lùzy (2.vydání) , li èervotoèi do houslí, Vìci po mrtvých, Mùj vùz, Písnièky, Tøi hry, Projevy, stati a jiné kydy...,Defilé, Znìlky, Klejme píseò dokola , Obìník, Mìsíc nad
sídlitìm, Co se stalo v ZOO, Výbìr z textù /1981-1985/, Ohnivá pohádka, Rispetti e dispetti,
Poklony a poklebky, Slizské písnì, Pohádky o Malé tlusté víle.
JEHO DISKOGRAFIE: Prí nám do campari, Øeknìte to mýmu psovi, Musíme vidìt dál,
Kdyby smrtka mìla mladý, Romance postmoderní, alozpìv pro lehký holky, Kouzlo noèní samoty, Nebylo by patné, Reprezentant lùzy, Veèírek rozpadlých dvojic, Vrate nám nepøítele, U jde
rudoch od válu, Zabili trafikantku, patná povìst, Jan Burian Jiøí Dìdeèek, Ozvìny malých scén.

Dne 16. 3. od 20 hodin s námi Jiøí Dìdeèek v sále kulturního
domu v Chotovinách oslaví své 60. narozeniny. Pøijïte se pobavit,
poslechnout pìkné písnièky a strávit spoleènì pøíjemný veèer.
VSTUPNÉ je jednotné 50,- Kè.
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Jeníèkolhotecké upkydupky zvou nae eny
na oslavu MD. Sejdeme se 8. bøezna v 15.00 hod.
v kulturním støedisku v Jeníèkovì Lhotì.
Zároveò bychom chtìli podìkovat vem obyvatelùm
Jeníèkovy Lhoty a Brouèkovy Lhoty za vøelé pøivítání
a bohaté pohotìní pøi naem makarním prùvodu.
Jiránková,Koláøová

èárny v Beranovì Lhotì byla OS
MAS Krajina srdce pøijata k hodnocení. O finanèní podporu bude soutìit s dalími sedmi ádostmi.
❖ HZS Jihoèeského kraje podpoøil ádost Obce Chotoviny o dotaci na zakoupení ètyø dýchacích pøístrojù
pro JSDHO Chotoviny. Koneèné rozhodnutí je v rukou zastupitelstva
Jihoèeského kraje, které zasedá
7. bøezna 2013. Navrená výe dotace je 138 000, Kè.
❖ Netrpìlivì budeme také èekat na
rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj ÈR, ke kterému byla podána
ádost o dotaci na dovybavení sálu
kulturního domu.
❖ Rada obce rozhodla o vypracování projektové dokumentace a vyøízení patøièných povolení pro výstavbu komunikace Na Kùskovci a Pod
pejcharem.
❖ Rada obce schválila podat ádosti
o dotace na dokonèení kanalizace
v ulici Dolní a na práce, které jsou
nutné k dokonèení výstavby jedné
tøídy mateøské koly. ádat budeme Jihoèeský kraj.
❖ Pracovní návrh na vylepení veøejného prostranství mezi bytovými domy ve støedu Chotovin budeme mít k dispozici do poloviny bøezna. Pak vyzveme obèany, aby se
k tomuto návrhu vyjádøili.
❖ Obec Chotoviny podala ádost na
Úøad práce v Táboøe o pøidìlení dvou
pracovníkù na veøejnì prospìné
práce od 1.4. 2013.
❖ Obec Chotoviny podala ádost
o prodlouení povolení k odbìru
podzemní vody z vodních zdrojù
slouících pro zásobování obyvatel
obce. V souèasné dobì probíhá
v této vìci vodoprávní øízení.
❖ Odbor ivotního prostøedí MìÚ Tábor provedl v naí obci kontrolu provozování vodovodu. Nebyly zjitìny ádné nedostatky.
❖ 13. zasedání ZO Chotoviny se uskuteèní dne 7.3. 2013 od 19.00 v budovì OÚ.
Mgr. Zdenìk Turek

LETNÍ PROVOZ

SBÌRNÝ DVÙR
1. 3.  31. 10. 2013

PONDÌLÍ
STØEDA
PÁTEK
SOBOTA

9.00  11.00
15.00  17.00
15.00  17.00
8.00  12.00

KOMPOSTÁRNA
1. 4.  30. 11. 2013

STØEDA
SOBOTA

15.00  17.00
14.00  17.00
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NOVÉ KNIHY
Jiøí Stránský - TÓNY. Novela èeského spisovatele známého pøedevím
jako autora Zdivoèelé zemì vychází
k jeho letoním osmdesátým narozeninám. Novela je zarámována
rozhovorem vnuèky, mladé klavíristky, s dìdeèkem, slavným skladatelem, a jejich spoleènou prací na zhudebnìní novely Rozhovor, ale jejím
skuteèným obsahem je dìdeèkùv
dlouhý ivot, jemu vtiskly podobu
jak dramatické zvraty dvacátého století s jeho dvìma katastrofami nacismem a komunismem, tak pøedevím celoivotní láska jeho eny.
Arnot Lustig - POVÍDKY. Do tohoto souboru vybral Arnot Lustig nedlouho pøed smrtí své dvì povídky Poslední den ohòù a Chvíle hned
po ránu. Dalí dvì povídky pøidala
jeho dcera Eva - Bílý vítr a Sláva
Chaima Steina. Vznikla tak výjimeèná sbírka raných textù obou spisovatelù. Ètenáø tak má monost porovnat, jak èi zda Lustig ovlivnil tvorbu své dcery.
Vratislav Maòák - ATY Z IGELITU.
Povídky mladého autora Vratislava
Maòáka pøináejí do souèasné literatury neobvyklý hlas. Jeho texty
vìtinou zaèínají zcela vedními situacemi: Jiøí je vyhozen z práce
a cestou domù bloudí mìstem, malý
Tom vypráví o svém narozeninovém
dni, Jindøich probírá pozùstalost po
své enì. A pak se nìco stane - ètenáø si vimne, e popisovaný dìj není
úplnì obyèejným popisem èi vyprávìním. Odhaluje v textu náznaky
a drobnosti, které dávají tuit, e to,
co èteme, není nejzazí skuteènost to podstatné se odehrává nìkde za.
Kniha získala Cenu Jiøího Ortena
2012.
Jan Novák - HIC A KOSA V CHICAGU. Ve své nové knize Hic a kosa
v Chicagu Jan Novák, pøední èeský
spisovatel, nositel ceny Magnesia
Litera, sebral rùzné texty, k nim jej
inspirovalo Chicago - tvrdé mìsto
s tropickými léty a arktickými zimami, jeho drsné kouzlo se mu zaralo hluboko pod kùi. Neotøelým jazykem, v nìm zaznívá èeská emigrantská hantýrka, vypovídá o malém ivotì ve velkém mìstì, o obyèejných lidech a jejich neobyèejných
pøíhodách.
David Drábek - KOULE. Rozhlasové
hry nevyvolávají skandály. Drábkova
Koule vak vzbudila pozornost u
pøed svým uvedením (na ÈRo 3 Vltava mìla v reii Alee Vrzáka premiéru 25. 1. 2011) a po nìm rozpoutala doslova mediální pøi. Dotýká se toti nedávné minulosti, k ní
stále jetì nejsme schopni postavit
se èelem. Drama je fiktivním portrétem zestárlé èeskoslovenské atletky
Mileny, která lásce ke sportu obìto-

vala vechno - stát jí vnutil
doping, zbavil ji soukromí, vybíral
jí pøátele, rozhodoval o její úèasti na
závodech v zahranièí i o monostech zaloit rodinu. Není a tak dùleité, koho nebo co které faktografické okolnosti mohou pøipomínat.
Jednak Drábkova hra není doslovná, jednak je pro její pochopení nutné vnímat ji jako celek. Milenina zpovìï je toti formulována jako rozhlasový rozhovor s ukázkami a zasazena na pozadí bìného vysílání.
Kus se tak vysmívá rozhlasové mase,
kýèovitosti nìkterých poøadù, mindrákùm jejich tvùrcù, úrovni volajících, nostalgii po socialismu i rozpatlanému vyjadøování. A takový
obraz spoleènosti je skuteènì nelichotivý. Sama Milena je pak postavou spíe tragikomickou. Autor ji
ukazuje jako obì, která si neuvìdomuje svùj díl viny, i jako èlovìka,
který má potøebu pomáhat druhým.
James E.L. - PADESÁT ODSTÍNÙ
EDI, PADESÁT ODSTÍNÙ TEMNOTY. Anastasia je okovaná i vzruená
Christianovými nezvyklými erotickými chutìmi. Váhá, ale není schopná
mu odolat. Vánivý ivoèiný vztah
odkrývá jejich tajemství i temné sexuální touhy. Víc si mùete pøeèíst
v mistrnì napsaném erotickém románu Padesát odstínù edi. Pøíbìh
erotických experimentátorù, který
oslovil celý svìt a balancuje na samé
hranici pornografie, má druhý díl.
Padesát odstínù temnoty je jedineèná zpùsobem, jakým nás odvádí do
temných fantazií pana Greye a Anastasie. Ta spolu s ním padá jetì ní
a hloubìji do jeho intrik, fantaziíí a
hlavnì neobyèejnì vynalézavých sexuálních praktik.
Jan Balabán - ROMÁNY A NOVELY
I-III. Souborné vydání delích próz
jednoho z nejvýznamnìjích èeských autorù posledního dvacetiletí.
Díla Jana Balabána vdy balancovala na hranici mezi povídkou a románem. Postavy v jeho povídkových
souborech se vracely a situace,
v nich se ocitaly, tvoøily rozsáhlejí

a komplikovanìjí pøíbìhy.
Druhý svazek Balabánova díla
jej pøedstavuje právì v této
románové poloze a zahrnuje
knihy Boí lano, Èerný beran, Kudy el
andìl a Zeptej se táty.
Pavel Kohout - MÙJ IVOT S HITLEREM, STALINEM A HAVLEM, 1.a 2.
svazek. Zatím poslední, ètvrtá èást
memoárù Pavla Kohouta vychází
poprvé v tomto svazku pod názvem
Pøedbìná bilance. Je to kapitola
rozsahem nejmení, ale z hlediska
ètenáøù, kteøí u moná nìkterou ze
vzpomínkových knih pøeèetli, moná nejdùleitìjí. Autor nás vede
svým ivotem a do dneních dnù
a opìt, jako v celých svých pamìtech, se nevyhýbá kontroverzním
otázkám - a jakoby je od ètenáøù
oèekával, rovnou na nì po svém
odpovídá. Vichni, kdo byli dosud
k ivotním postojùm Pavla Kohouta
rezervovaní nebo dokonce odmítaví, mìli by si jeho ivot s Hitlerem,
Stalinem a Havlem pøeèíst. Mohli by
být pøekvapeni, s jakou otevøeností
a snahou vyrovnat se s vlastními
omyly a pochybeními se autor dává
publiku v plen...
Frantiek mahel - LUCEMBURKOVÉ. Pohled na vládu Lucemburkù
v èeských zemích je souèástí vícesvazkové edièní øady, její základní
podobu urèilo monumentálnì pojaté dílo Pøemyslovci. Zahrnuje úsek
zhruba 130 let, bìhem nìho se vystøídali na èeském trùnì ètyøi panovníci - Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náleitá pozornost je v knize
vìnována i dalím pøísluníkùm
rodu, zejména jeho moravské linie.
Velký dùraz autoøi rovnì kladou na
vzdìlanost a umìní vázané bezprostøednì na lucemburskou dynastii.
Petr Král - NEJLEPÍ ÈESKÉ BÁSNÌ 2012. S nápadem vydávat roèenky nejlepích básní pøiel v roce
1988 americký básník a kritik David
Lehman. Úspìch, který edice The
Best American Poetry záhy zaznamenala, ukázal, e navzdory proklamacím o krizi poezie stále existuje
nejen øada dobrých básní, ale také
mnoho dobrých ètenáøù. Svazek
opìt pøedstavuje pøiblinì ètyøi de-

Bøezen  mìsíc ètenáøù

Knihovna v rámci mìsíce ètenáøù pøipravila nejen pro nì,
ale i irokou veøejnost nìkolik akcí:

8. 3. MD v knihovnì. Veèer pro eny s knihami Haliny

Pawlovské, Stanislava Rudolfa a Zdeòka Kantorka. Od osmi hodin, vstup volný, malé pøekvapení, dobrá zábava.
12. 3. Pøiveï svoji babièku, svého dìdeèka, aneb,
dìti ètou seniorùm a senioøi dìtem. Od 16 hodin.
13. 3. Burza vyøazených knih od 16 hodin.
2 ks knih za 5,- Kè.
27. 3. Velikonoèní tvoøení v knihovnì - staré techniky
barvení kraslic. Vstupné 30,- Kè.
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sítky básní, je byly uveøejnìny
v uplynulém roce jako básnické novinky èesky píících autorù.

PRO DÌTI A MLÁDE
Daniela Krolupperová - TYGØÍ TRÁPENÍ. Zastavit se u mámy v práci
mùe být pìkná otrava. Ale jen v pøípadì, e vae maminka nepracuje
zrovna v ZOO. Potom je taková návtìva naopak super! Dají se tam
zaít úasné vìci. Kde jinde si taky
mùe normální kluk a holka z obyèejného sídlitì pohladit koátko, ze
kterého vyroste obrovský lev?
Martin Vopìnka - SPÍCÍ MÌSTO.
Vydejte se na dobrodrunou cestu
do svìta, kde vichni rodièe spí a kde
zaèíná nemilosrdný boj o pøeití dìtí
ve svìtì ostatních dospìlých.
Daniela Krolupperová - RYBÍ SLIBY.
Pohádkový pøíbìh vypráví o moøské
panence, kterou bídný èernoknìník
Moøemor zlým kouzlem odnese daleko od rodného moøe a k prameni
horského potùèku. Panenku èeká
strastiplná cesta domù. Natìstí jí
pomohou dobøí tvorové, kteøí ijí ve
vodì a kolem ní. Dìti se pøi ètení
nenásilnou formou seznámí s nejbìnìjími ivoèichy i rostlinami v
okolí vodních tokù a moøe a zároveò
také s kolobìhem vody.
Ivan Klíma - JAK DALEKO JE SLUNCE. Poetická pohádková vyprávìní,
která reagují na zvìdavé dìtské otázky o svìtì a jeho smyslu. Dìtská
proè se promìòují v poetické texty, které poutavì i hravì pronikají do
tajemných zákoutí lidské existence.
Jiøí Havel - CO TU KVETE, SVÍTÍ,
LÉTÁ? Kníka je souborem poetických a pøitom zábavných básnièek
oblíbeného autora. Básnièky ukáou
malým ètenáøùm, co ve svìtì kvete,
svítí a létá, pøirozenou cestou rozíøí jejich poznání, slovní zásobu
a jazykový cit, smysl pro rytmus
a neménì dùleitý smysl pro krásu.
V kníce si kromì jiného mùete pøeèíst, co spojuje orobinec s doutníky,
kde bydlí lilie, po kom má pomnìnka jméno, proè má len radost, co na
svìt pøináejí konvalinky, co si pøeje
pouový balonek, kdy spí èas a kdy
zmizí tma.
. Petrásková
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Nositelky
tìstí

Tak se odedávna øíkalo vlatovkám, které si èlovìk mezi ptáky nejvíce oblíbil. A není se co divit. Vdy
tito neúnavní lovci komárù a much
byli v lidských obydlích nad jiné vítanými hosty. Není druhého ptáka,
který by se, zejména na venkovì, tìil takovému pohostinství a náklonosti.
Zní to neuvìøitelnì, ale vlatovka
pøi shánìní potravy nalétá i nìkolik
desítek kilometrù dennì a v ptaèí øíi
patøí k nejlepím letcùm. Pìí pøesuny témìø nepodniká  ve øeí
pouze letem a manévrovacími
schopnostmi mùe v ptaèí øíi soutìit pouze s ryrýsem. Vlatovky vìtinu dne tráví ve vzduchu, mají velice bystrý zrak a výteèný sluch. Hmyz
loví pøímo za letu a proto lidem od
nepamìti slouí jako spolehlivý prorok povìtrnosti. Podle toho v jakých
výkách poletuje hmyz  vysoko èi
nízko nad zemí  pohybují se i jeho
lovci, a tak nízký let vlatovek oznamuje nízký atmosferický tlak a tudí
i blízký dé.
Mùeme se domnívat, e hmyz
reaguje na zmìny poèasí, protoe
má velice citlivé orgány (o èem existuje øada významných dùkazù), které reagují na zemský magnetismus,
statickou elektøinu, ultrazvuky a dalí jevy. Proto je pravdìpodobné, e
hmyz se snaí zùstávat na stálé úrovni nemìnného tlaku a za ním létají
i vlatovky. Ale dodnes to nemùeme tvrdit s úplnou jistotou.
Dávní lidé byli nesrovnatelnì blíe pøírodì ne jsme my a bedlivì si
vímali, jak na zmìny poèasí reagují
rostliny i zvíøata a z jejich opakovaného chování pak pro sebe vytváøeli
pravidla, která jim pak signalizovala
blíící se nástup zmìny poèasí.
Z toho pak vznikly èetné pranostiky,
z nich nìkteré pouíváme i v dnení dobì. Snad nejznámìjí je, e na
svatého Øehoøe plují ledy do moøe,
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ale vlatovièky letí do moøe. Jiné
pranostiky tvrdí, e kdy se vlatovièky vrací od moøe, kadý sedlák
lenoch, který neoøe, nebo èím déle
vlatovky v øíjnu u nás prodlévají,
tím déle pìkné a jasné dny potrvají.
O znaèné oblibì vlatovek také
svìdèí lidová rèení. O èlovìku, který
byl moudrý a výmluvný, se øíkalo,
e evelí jako vlatovièka a enì, o
které se vìdìlo, e je pilná a nadmíru èistotná, se øíkalo vlatovice.
Naproti tomu drobit vlatovièkám
znamenalo v praské hantýrce poøádnì se dávit.
Obliba vlatovek se promítla i do
výkladu snù, a tak se v nejznámìjím Egyptsko-persko-chaldejském
snáøi napøíklad dovídáme, e vlatovky ve snu na hnízdì vidìti znamená oèekávat velikou radost, zatímco vidìti ve snu jejich prázdné
hnízdo vìtí klidnou domácnost.
Komu se ve snu potìstilo vidìt vlatovky v letu, mìl vyslovit své nejtajnìjí pøání  urèitì bude splnìno.
Kdo tyto ptáky vidìl vletìt do svého
domu, s jistotou mohl oèekávat zajímavé novinky. Kdo ve snu slyel
vlatovèí cvrlikání, brzy se dozví zajímavou zprávu. Mimochodem vlatovky mají zcela vyvinutý zpìvný
ústroj, ale zpìvu se od nich nedoèkáme, jen jakéhosi milého cvrlikání.
Vlatovky k nám pøilétají na pøelomu bøezna a dubna. Lidové rèení
sice tvrdí, e jedna vlatovièka jaro
nedìlá, ale jejich pøílet obvykle skuteènì zvìstuje, e jaro je u tady. Tito
ptáci se obvykle vracejí do svých starých hnízd, která vìtinou staèí jen
trochu opravit. Nové vlatovky si ale
musí vystavìt nový pøíbytek. Jako
stavební materiál jim slouí kousky
bláta a jílu, které promíchávají svými slinami. Takovouto hmotu pak
kousek po kousku lepí na stìnu
v pùlkruhové hnízdo. Hlinìný materiál zpevòují stébla trávy èi slámy,
take celá konstrukce hnízda pøipomíná jakousi obdobu elezobetonu.
Zaèátkem kvìtna snáí samièka
ètyøi a est bílých, èerveno-hnìdì

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jarmila Dvoøáková, Chotoviny
Jana Mareová, Èervené Záhoøí
65 let Antonín Tùma, Chotoviny
70 let Jana Èápová, Chotoviny
75 let Alena Køíková, Chotoviny
80 let Rùena Bervidová, Chotoviny
90 let Vlasta Kalinová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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skvrnitých vajíèek, na kterých sedí
14-17 dnù. Tito ptáci hnízdí dvakrát
a tøikrát roènì a po odhnízdìní vyhledávají nocovitì, zejména v rákosí u rybníka.
V záøí se vlatovky, stejnì jako
øada jiných taných ptákù, zaèínají
houfovat a pøipravují se k odletu do

teplých krajù. Lidé kdysi o tomto jevu
hovoøili jako o vlatovèích svatbách, ale tento pojem je zcela nesmyslný. Nae vlatovièí populace
pøezimuje v Africe, aby nám po svém
návratu pøinesla na svých køídlech
teplo, jaro a  jak se vìøilo  i prosté
lidské tìstí.
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

KALHOTY

Vynález kalhot má dávnou historii a o jejich zrodu existuje øada
legend. Podle jedné, nejrozíøenìjí a také nejpravdìpodobnìjí, kalhoty se zrodily jen proto, aby mui
mohli snadnìji bojovat. Jako první
je oblékli mui z etnických skupin
koèovníkù, kterým se øíkalo nomádi, po nich je pøijali Perané a postupnì i dalí národy. Je zajímavé,
e Øekové se kalhotám dlouho bránili.
V prùbìhu staletí proly kalhoty èetnými zmìnami. Od úzkých
s rùznobarevnými nohavicemi a
pytlíky pro pánské pøirození a po
velice uvolnìné støihy, kdy rozkrok
spadal velice hluboko ke kolenùm.
Prakticky a do poloviny minulého století bylo noení kalhot vý-

sadou muù, a kdy se v tøicátých
letech do nich zaèaly oblékat i eny,
zpùsobilo to mení revoluci. Ve
Francii byly kalhoty enám zakázány pøímo zákonem a to u od dob
císaøe Napoleona. Pokud si je ena
chtìla obléci, musela k tomu získat
zvlátní povolení a to nebylo vùbec lehké. A v roce 1909 byl pøijat
dekret, který enám dovoloval obléci kalhoty, ale jen pøi jízdì na koni.
Kdy svìtoznámá zpìvaèka Marlen
Dietrichová ve tøicátých letech vyla do paøíských ulic v kalhotách,
byla ihned zatèena policií a uvìznìna pro pobuøování.
Kalhoty mají prokazatelnì pùvod v muském atníku, ale prùbìhem èasu díky enám rozkvetly do
mnoha tvarù a podob a dnes si enský atník bez kalhot nedovedeme
u pøedstavit.
-wer-

POZVÁNKA NA KOLNÍ SLAVNOST
Karnevalová sezóna je za námi a i ta plesová se blíí ke svému konci.
Jeden z posledních plesù je ten, který poøádá kola
v Chotovinách se sdruením pøátel této koly.
Je to pøíleitost, pøi které se pá- porujeme výlety,
nové urèitì rádi a s ochotou oblék- pastelkovné, vybanou do sváteèního. Dámy zase ote- vení v druinách nebo
vøou skøíò a hledají v ní nejlepí kou- pomùcky na výtvarnou
sek, kterým budou chtít zdùraznit techniku.
Jen rodièe bych
svou køehkost a enskou krásu.
V dnení uspìchané dobì máme ráda touto cestou poomezené monosti se zastavit a udì- ádala o laskavost.
lat ze sebe jetì krásnìjí ne ob- Ples je záleitost
vykle. A to platí i pro setkání peda- dospìlých, a dìti by mìly jít nejpozgogù a rodièù na neformální pùdì. dìji po druhém pøedtanèení domù
Stejnì jako loni, i letos nám bude spát. Potøebují více odpoèinku
hrát výborná kapela MIX Frantika a spánku ne my.
Prodej lístkù zaène v pátek 1. 3.
Vaòka. Èeká na Vás pøekvapení
a draba kalendáøe, který dìti samy 2013 a stejnì jako loni si je mùete
malovaly. Jsme rádi, e se minulý zakoupit u paní Mendelové. Lístky
rok nalo dost odválivcù, kteøí se si nezapomeòte vzít v sobotu
do draby zapojili. Doufáme, e 23. bøezna 2013 do naeho kulturi letos se najdou rodièe, parta ka- ního domu, kam vá vechny srdeèmarádù nebo sponzoøi, kteøí budou nì na nai KOLNÍ SLAVNOST zvechtít vydrait tento kalendáø. Vdy me!
Dary do velké slosovatelné tompeníze získané drabou jdou na akce
pro nae dìti. Z nich se pak poøádá boly mùete nosit do sborovny komikuláská nadílka, dìtský den nebo ly a pøedem za nì dìkujeme.
Lenka Novotná
i karneval. Ze získaných penìz pod-

Noví obèánci

Natálie imanová
Chotoviny
Lucie Filipová
Èervené Záhoøí

Anna Horváthová
Chotoviny
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MAKARY 2013 SE POVEDLY

V sobotu 9. února jste mohli v Chotovinách
a okolí opìt potkat tradièní makarní prùvody.
TJ Sokol Chotoviny, tedy hlavnì fotbalisté a kamarádi, se pustili po obvyklé trase Hostinec
U Sluneèkù - Jedlany - Beranova Lhota - Polánka
- Chotoviny - èást Èerveného Záhoøí a zpìt
ke Sluneèkùm. Letos bylo k vidìní 26 masek
a velmi nápaditých. Tøeba kostlivec, Mexièan, ba-

nán nebo vodník. Nechybìl ani tradièní medvìd
a hodnì vesele skotaèilo prasátko.
K makarnímu prùvodu patøí i ivá muzika,
o tu se skvìle starali Karel Heømánek st., Jan Foøter st., Jan Jinda a Standa Èech. Speciální podìkování patøí panu Svitákovi a Hostinci U Sluneèkù, za gulá panu Krejsovi a Hotelu Gold a Obecnímu úøadu v Chotovinách.
Lidé byli moc spokojení a vude, kde se prù-

6

vod zastavil, bylo pìknì veselo. Makary na oplátku dìkují vem lidem za trpìlivost a omlouvají se
tìm, ke kterým náhodou nedorazily, bylo toho
opravdu hodnì a zvládnout ve dokonale stojí
moc èasu a sil.
Tradièní prùvod se konal také ve Vráné a staré èásti Èerveného Záhoøí. To je rajon Sboru dobrovolných hasièù v Èerveném Záhoøí. Masky srely dobrou náladou a nechybìla jim originalita.
V prùvodu li napøíklad sváøeè, lyaø, beruka,
kominík a dokonce hroznové víno. Na harmoniku
vyhrával pan Josef Hrstka st. U kadého domu
byla pøíjemná atmosféra, podávalo se nìco k snìdku, tradièní koblihy, nechybìl èaj na zahøátí i nìco
do tamprlièky. Zkrátka makary 2013 se zase
povedly!
-med-

KLUB V LOMENÉ NA JAØE 2013

Vèelaøi jednali

V sobotu 2. 2. 2013 v restauraci U Zámku hodnotili vèelaøi svoji
práci v uplynulém vèelaøském roce.
Schùzi øídil pøedseda spolku pan
Pavel Sedloò.
Podìkoval panu Jaroslavu Prchlíkovi z Polánky za dlouholetou práci pro spolek - dùvìrník
pro miniregion Polánka. Do jeho pozice byl
schválen pan Dobroslav Èenìk, kterému pøejeme
úspìch a dìkujeme za práci pro vèelaøe.
Ná vèelaøský spolek má celkem 50 èlenù,
v záøí 2012 jsme se starali o 424 vèelstev, která
vyprodukovala 6683 kg medu a 282 kg vosku.
Nai vèelaøi se sloili na nový kompresor nutný pro léèení vèel na podzim. Cena kompresoru
byla 24150 Kè, povedlo se nám získat dotaci
(v maximální výi) 15000 Kè. O kompresor se

bude starat pan Pavel Bohuslávek z Polánky.
Paní MVDr. Podskalská informovala o nákazové situaci, zvlátì pak o vèelím moru (pokud se
zjistí u vèelaøe v úlu vèelí mor, tak se ve musí
spálit, úly, vèely, obleky...,). Na okrese Tábor není
ohnisko vèelího moru, ale okresy Pelhøimov
a Jindøichùv Hradec mají lokality, kde se vèelí mor
vyskytl.
Dùleitá informace pana ing. Hradila: TUMIDA - brouk, který se ji objevil i v Portugalsku
a pøezimuje (zaleze a 80 cm hluboko) v pùdì
pøed úly. Na jaøe vyleze a úly kompletnì vyere
(jiný výraz nevystihuje katastrofu pro vèelaøe
a následnì pro vechny).
Do nového vèelaøského roku si pøejme hodnì
pastvy pro nae pilné vèelky, ádné nemoci a pìkné poèasí.
Pavel Sedloò, pøedseda spolku
a Vladimír Zeman, jednatel spolku

21. bøezna od 16 hodin - První jarní den
v Pøátelské zahradì.
Pøijïte s námi hledat
první kvìty letoního jara, seznámit se s naí
èinností. Tìíme se na vás, kteøí s námi chcete
spolupracovat i na výmìnu podnìtù.
26. bøezna - Velikonoèní zajíèci a slepièky
ze sena, od 17 hodin, Lomená 228
20. dubna - Jarní bazar, od 8:30 do 12 hodin
(pøíjem vìcí od 8 hodin), Lomená 228
Plánujeme, termín jetì upøesníme:
Kurz pletení z papíru (duben)
Kurz vitráí (kvìten)
Kurz vinutých perlí (èerven)
Od bøezna pravidelné výtvarné soboty. Vdy
druhá sobota v mìsíci od 13:30 do 16:00,
poplatek na materiál 60 korun. Termíny jednotlivých sobot: 9. bøezna, 13. dubna, 11. kvìtna, 8. èervna, 13. èervence. Kurz povede Eva
Volfová, èeká vás prostorová práce s papírem,
seznámení s tiskem, koláí, krajináøské vycházky se skicákem, seznámení s èetnými textilními technikami. Podrobný aktuální program
najdete na www.biozahrada.estranky v odkazu KLUB V LOMENÉ.

Týmy z Chotovin stoupají tabulkami

V únorových zápasech Táborské Florbalové
Ligy týmy z Chotovin zaznamenávaly spíe výhry
a v tabulkách soutìí se posouvaly nahoru. Stars
jsou ji druzí.
Draci Chotoviny mìli v únorovém kalendáøi
pouze jeden turnaj. Vlivem chøipkového období
a pobytu na horách vyvstal jetì pøed prvním zápasem problém, na zápas se seli jen 4 hráèi
a gólman. V tomto poètu rozhodèí nenechají zápas vùbec zahájit. Povedlo se sehnat jednoho starího áka. Oba soupeøi mìli dvì kompletní pìtky,
tak nás èekala dost nároèná dvouhodina. Zápas
s Pivními vlnami vypadal jednoznaènì. Soupeø
nás ubìhal, my stateènì bránili vlastní pùlku a kdo
mìl síly vyrazil do útoku. Jediné co nás tìilo,
bylo, e soupeø a na výjimky neskóruje. Havlík
schoval lob z poloviny høitì za soupeøovy obránce, brankáø míèek vidìl v poslední chvíli a nestihl
zareagovat. Po poloèase bylo skóre 2:1. Pøiel
6. hráè a my mohli støídat. Jen skóre bylo v pùlce
druhého poloèasu 4:1. Hra se více vyrovnávala,
co vedlo ke sníení hráèem Pastyøíkem na 4:2.
Po skuteènì oddechovém èase jsme zvýili dùraz
a napadání soupeøe. Soupeø byl v defenzívì a nám
se povedlo sníit Nuhlíèkem na rozdíl jednoho
gólu. Soupeø se bál o výsledek, zaèal být pasivní
a pøiel trest. Dvacet sekund pøed koncem obránce Kovaøík trefil dobøe postavenou hùl Havlíka
a bylo vyrovnáno. V nájezdech gólman Málek ne-

pustil ádný pokus soupeøe a my skórovali ji
v první sérii. Vyhráli jsme 5:4 na nájezdy.
Druhý zápas byl z naí strany o trochu lepí.
Soupeø byl bìhavìjí, ale vdy vedl maximálnì
o jeden gól. V první pùli se trefil jen Stiebler
a skóre bylo 2:1. Jen nám zase utekl zaèátek druhého poloèasu. V polovinì druhé pùle bylo skóre
4:2, kdy se za Draky trefil Kaltounek. Nastal obrat.
Soupeøe jsme pøebìhali, asi lepí fyzièka. Postupnì se trefil Havlík, dvakrát Uhlíèek a zápas
jsme otoèili na koneèných 5:4. Nutno pøiznat, e
v této fázi soupeø trefil dvì bøevna a tyè.
Stars mìli v únoru dva turnaje. estièlenná
sestava oslabená o vechny fotbalisty nastoupila
proti pìti hráèùm z Koic. Tìko jsme se prosazovali a bohuel ádná støela neskonèila v síti.
Koice pøece jenom nìco promìnily a zápas skonèil 5:0. V druhém zápase proti elèi se smùla
prolomila a pøece jenom jsme skórovali. Postup-

Tabulka divize

1. FbK Planá n./Lunicí
2. Alpha Legion
3. Pacovtí Blbouni
4. Draci Chotoviny
5. FBK Pivní vlny S. Ú.
6. Tazmani Jistebnice

skóre
body
31 : 18
14
31 : 28
10
25 : 28
10
26 : 32
9
31 : 28
8
18 : 28
3

nì se trefili Malenický a dvakrát Kromka. Gólman Melichar
branku zamknul a zápas skonèil 3:0.
Druhý turnaj v plné sestavì dopadl velice dobøe
a Stars slaví první 6-ti bodový turnaj. Proti
J. Hradci se blýskl pøi výhøe 6:3 ètyømi góly
L. Carva a dalí dva góly pøidal Kromka. Druhý
zápas støelecky ovládl sváteèní støelec Praák st.
s 5 góly. K nìmu se pøidali jetì Malenický, Viktora, Hruka a Kromka a Stars vyhráli 9:4.

Havlík, Carva

Program bøezen:
Draci - Tazmani nedìle 17.2. od 9:00
Draci - Planá nedìle 17.2. od 10:00
Draci - Alpha Legion sobota 30.3. od 10:00
Draci - Pacovtí Blbouni sobota 30.3. od 12:00
Stars - Vajgar sobota 23.3. od 11:00
Stars - Koice Bulldog sobota 23.3. od 13:00

Tabulka pøeboru
1. FT Koice Bulldog
2. Chotoviny Stars
3. Nord Blanc
4. Sokol Chýnov
5. Sokol eleè
6. Vajgar bojz JH

skóre
41 : 20
34 : 25
43 : 49
22 : 31
27 : 37
30 : 35

body
21
14
12
9
8
8
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Mistrovství Jihoèeského kraje jednotlivcù 2013
V sobotu 16. února
2013 se rozehrály krajské
pøebory jednotlivcù i s naimi elízky.
A hned na úvod krásný
úspìch, bohuel ale jediný - juniorky (18- 23),
které hrály na táborské Lokomotivì. Dìvèata pøedvedla své standardnì vysoké výkony a obsadila
pøední místa, bohuel vak bez postupu na Mistrovství ÈR. Za vítìzkou Lucií Èurdovou - 553
a Denisou Pavlíkovou - 550 se na tøetím místì
umístila Iva Svatoová - 539 a získala bronzovou
medaili. Na pìkném 4. místì je Hanka Køemenová
- 538, 8. místo Marie Pilaøová - 502, 11. Gabriela
Kuèerová - 487 kuelek. Tentokrát chybìlo nìco
málo tìstí, ale napoprvé v této kategorii dost
dobrý výsledek. Tak pøítì - a gratulujeme!
Kategorii en poøádalo budìjovické Dynamo.
Nejlépe si na drahách poradila Gabriela Filakovská z Nové Bystøice - 542. Nae eny nepøekvapily, Slávka Nohejlová 6. místo za 518 a Lenka Køe-

menová 8. za 514 kuelek. Loòské tøetí místo
neobhájila Alena Makovcová a tentokrát zùstala
v poli poraených.
Mezi seniorkami - hrálo se v Nových Hradech
- obhájila prvenství Alena Dudová ze Sobìslavi 512. Anna Kubeová - 480 ani Alena Køemenová
se do pøedního poøadí nedokoulely.
Seniory pøivítala kuelna Fezka Strakonice.
Zvítìzil Václav Zajíc z Daèic - 576. Nai zástupci
v opravdu silné konkurenci obsadili: 10. místo
Honza Chobotský - 514 a 18. Míra Zeman - 492
kuelek.
Nejprestinìjí kategorie muù se konala
v Nové Bystøici bez naí úèasti. Titul získal Miroslav Peadík - výkon 1186 ( 2x 120 HS) pøed
Miroslavem ubou - 1166, oba z Louèovic.
Ani ostatní zástupci okresu ( Petrù, Dvoøák,
Chval, Káek...) do èelních pozic nepromluvili.
Vem úèastníkùm dìkujeme za pøedvedené
výkony a reprezentaci oddílu, tìm úspìnìjím
gratulujeme a doufáme ve zlepení v pøítím roce.

Iva Svatoová 3. místo  juniorky 2013

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2012 / 2013
eny  III. KLZ

Chotoviny - Sokol Teplá

1648 - 1608  4 : 2
Pilaøová 430,
Svatoová 398, Kuèerová 399, Køemenová 421.
Sokol Èervené Peèky - Chotoviny 1634 - 1624  3 : 3 Køemenová 427,
Pilaøová 414, Svatoová 398, Kuèerová 385.
SKK Rokycany - Chotoviny
1754 - 1608  8 : 0
Kuèerová 411,
Pilaøová 395, Svatoová 403, Makovcová 399
V únoru nae eny zahájily nadstavbovou èást sezony a nezaèaly vùbec
patnì. Na domácí kuelnì svedly vyrovnaný souboj s TJ Sokol Teplá a
nakonec vyválèily dva body za výhru 4:2. Dalí kolo se hrálo na tìké
kuelnì v Èervených Peèkách. Po nadìjném zaèátku nakonec odváíme
jen jeden bod za remízu 3:3. V Rokycanech byl nad nae síly vedoucí
celek soutìe, tak nepopulární kanár zazpíval.
Domácí utkání jarní èásti:
16. 3. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny - KK Akuma Kosmonosy
6. 4. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny - TJ Sokol Èervené Peèky

Mui A  Divize Jih

Slovan Jindøichùv Hradec - Chotoviny 2564 - 2515  6 : 2
Foøter 410, Køemen 401, Hein 424, Bartoò 441, Bervida 407, Hrstka 432.
Na této kuelnì se tìce sbírají body. Jakoby se zde zastavil èas pøed 20ti
lety. I zapisování jednotlivých hodù se v kraji, nato v divizi, u nevidí.
Bohuel po ètyøech hráèích prohráváme 4:0. Nejblíe k výhøe mìl Honza B., ale prohrál o 6 kuelek. První èestný bod získává Lubo (výhra
o 2 kuelky). V závìru jetì Libor výhrou koriguje výsledek na 6:2. Sice
jsme prohráli, ale dojem ze hry byl spíe kladný.
Chotoviny - PSJ Jihlava
2542 - 2389  7 : 1
Hrstka 461,
Makovcová 410, Køemen 435, Foøter 406, Bervida 410, Bartoò 420.
Po dvou domácích prohrách jsme pøivítali s respektem tým PSJ Jihlava.
Po první dvojici sice prohráváme o 8 kuelek, ale následné dvojice postupnì vyhrávají a navyují skóre. Vyhráváme 7:1 o 153 kuelek. Body
jsou koneènì doma. Dìkuji fanoukùm, kteøí zavítali opìt na kuelnu
a podpoøili naí dùleitou výhru.
Slovan Kamenice - Chotoviny
2781 - 2698  6 : 2 Makovcová 476,
Hrstka 446, Foøter 445, Hein 455, Bartoò 443, Bervida 433
Domácí tým kráèí za postupem do 3. ligy a na výhru v Kamenici drustva
rychle zapomínají. Nicménì je nutno vyzdvihnout vynikající výkon celého
naeho drustva, urèitì mile pøekvapili a pìknì si zahráli. Vyrovnané
vysoké výkony v èele s trochu se zatím hledající Ájou jsou do dalích
zápasù pøíslibem.
Domácí utkání jarní èásti:
9. 3. so 10:00 TJ Sokol Chotoviny - Nové Mìsto na Moravì
22. 3. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - TJ Start Jihlava
12. 4. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice

Mui B  Krajský pøebor

Sokol Sobìnov - Chotoviny
2590 - 2457  6 : 2 Chobotský 435,
Otradovec 404, Dìd 404, Kytír 423, Vacko 395, Svaèina 396.
Venku se nám nedaøí. V Sobìnovì dríme krok do ètvrté dvojice, kdy je
stav 2 : 2 a je nadìje na zisk nìjakého bodu. Závìreèné dvojici to ale moc
nejde a nakonec prohráváme o 133 kuelek.

Tatran Lomnice - Chotoviny
2471 - 2307  6 : 2
Vacko 408,
Chobotský 383, Zeman+Kytír 359, Otradovec 397, Svaèina 381, Køemenová 379.
Dráhy v Lomnici pro nás byly asi zakleté. Výsledkovì se zdá, e hrály
nae dorostenky. Obdivuhodné je, e jsme získali alespoò dva pomocné
body, jinak to bylo nae fiasko a jedeme bez nálady domù.
Chotoviny - Lokomotiva Tábor B 2479 - 2471  6 : 2 Chobotský 455,
Zeman 397, Otradovec 414, Svaèina 420, Vacko 381, Køemenová 412 .
Více jak po mìsíci hrajeme opìt v domácím prostøedí, tentokrát v okresním derby s Loko Tábor. Úvod utkání nám vychází na výbornou, Honza
získává první bod nejlepím výkonem utkání. Hosté tentokrát nepøedvádìli nijak oslnivé výkony a tak i po naem malém zaváhání v páté dvojici
celkovì vítìzíme, i kdy jen o 8 kuelek.
Chotoviny - Dynamo È. Budìj. 2485 - 2514  2 : 6 Chobotský 448,
Otradovec 414, Dìd 367, Svaèina 426, Kytír 425, Køemenová 405
Opìt úvod na výbornou, vedeme 2:0 o 80 kuelek, ale to bylo ve. Prohráváme dílèí duely, nìkdy tragicky, jiné neastnì o pár, pøed poslední
hrou prohráváme 2:3 o 4 kuelky, v polovinì stahujeme jetì 3, závìr
vak patøí soupeøi a tentokrát ani Lenka nás nezachránila.
Domácí utkání jarní èásti:
8. 3. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - TJ Nová Ves u ÈB
29. 3. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - TJ Fezko Strakonice
5. 4. pá 17:30 TJ Sokol Chotoviny - TJ Sokol Písek

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny - SKK Real Tábor
2399 - 2259  7 : 1
Filip 434,
Nový 410, Kubeová 394, Nohejlová 403, mejkal 420, Køemenová 338.
Skvìlé utkání zcela pod naí kontrolou. Bez jedné kuelky celkem 2400
sraených. To ve znamená pro soupeøe zdrcující poráku a bodíky jsou
nae!
KK Loko Tábor C - Chotoviny
2413 - 2459  1 : 7
Filip 430,
Nový 417, Kubeová 423, Nohejlová 384, mejkal 378, mejkalová 427.
Tøetí zápas jarní èásti na naí oblíbené kuelnì Loko Tábor a také tøetí
vítìzství v øadì. Nai pøedvádìjí vynikající výkony a soupeø stìí kontroluje hru. Déèko válí!!!
KK Loko Tábor D - Chotoviny
2393 - 2479  1: 7
mejkal 436,
Kubeová 422, mejkalová 418, Køemenová 355, Filip 428, Nový 420
Opìt Loko Tábor a opìt výborné výkony a pøesvìdèivé vítìzství, po ètvrté.
Není co dodat!
Poslední domácí utkání základní èásti:
6. 3. st 16:00 TJ Sokol Chotoviny - TJ Silon SÚ B
Po základní èásti soutìe následuje vyøazovací systém play-off podle
umístnìní (1-8, 2-7...). O termínech vyøazovacích bojù budeme informovat aktuálnì.
M. Vacko
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Rozhovor s trenérem A týmu Jindøichem Knoblochem
l Jak jste spokojen s pøístupem hráèù
v zimní pøípravì?

l Odehráli jste nìjaké pøípravné
zápasy?

Letos jsme zaèali s pøípravou o mìsíc
døíve, ne zde bylo zvykem. Zaèali jsme ji se
esti lidmi, jeliko vìtina týmu skonèila.
Byli pøivedeni noví hráèi, kteøí si museli zvyknout na to, e kdo nebude chodit na tréninky, nebude hrát. Do týmu se zapracovávají
a dostávají novì anci také mladí hráèi.
S pøístupem hráèù jsem momentálnì vcelku spokojen.

Odehráli jsme modelové utkání, poté
jsme hráli dvakrát v Praze, kde jsme ani jednou neprohráli. Porazili jsme tam tým
z B. tøídy a také z A. tøídy. Na zaèátku bøezna
jsme odehráli utkání se elèí, které éfuje
bývalý ligový hráè Nilan Barteska. Tento tým
nás vykolil z efektivity, nìkolikrát jsme
mohli vést, ale nakonec jsme zápas nepochopitelnì vzdali a prohráli 0:8.

l Na co jsou hlavnì zamìøeny tréninky?

l Èekají vás jetì dalí pøípravné
zápasy?

Celý tým el hodnì nahoru, co se týèe
fyzièky, co tu dlouho chybìlo. V lednu jsme
trénovali hrubou sílu a nabìhali jsme mnoho kilometrù. Museli jsme dohnat fyzièku
za tøi roky, která se tady absolutnì neøeila.
V únoru jsme zaèali v hale s technicko-taktickými tréninky a nyní u se zamìøujeme
hlavnì na venkovní zápasy, abychom se
sehráli. Potøebovali bychom daleko více
èasu na pøípravu...

MLADÍ ÁCI
DOMA ZÁØILI
V sobotu 2. bøezna se v chotovinské hale uskuteènil turnaj Okresního fotbalového svazu v kategorii mladích ákù. Domácí Chotoviny potvrdily
své kvality a turnaj v domácím prostøedí vyhrály!
V pìti zápasech mìli chotovintí áci jasnì
navrch, pøedvádìli kombinaèní fotbal a dokázali
pøevahu vyjádøit i brankovì, co nakonec pøi bodové rovnosti s dalími dvìma týmy zajistilo Chotovinám vítìzství. Zbylá dvì utkání domácí tým
prohrál podobným zpùsobem, kdy soupeøi mìli
velké obránce, kteøí se tìko obcházeli jeden na
jednoho a po ztrátách míèe se soupeø dostával do
pøeèíslení.
Po suverénním zaèátku jsme si turnaj v závìru zbyteènì zkomplikovali a museli jsme v posledním utkání porazit Vìtrovy, jinak bychom skonèili místo nich tøetí a oni by turnaj vyhráli. To se
po dobrém vstupu do zápasu podaøilo a mohli
jsme se tak parádnì rozlouèit v plné sestavì
s kategorií mladích ákù, co se zimních turnajù
týèe, hodnotil trenér Milo Filip.
Góly zaøídili: Rùièka 4 , Èech 4, Voborský 4,
Brabec 2, Cetlovský 2, erpán 1, Køíek 1.
VÝSLEDKY:
1. Chotoviny - 18:6 - 15 b. (Sokol SÚ 4:0, Chýnov 4:0, Bechynì 3:0, Jistebnice 4:0, Vìtrovy 2:1)
2. Sobìslav - 12:2 - 15 b. (Sokol SÚ 2:0, Chýnov
3:0, Bechynì 2:0, Chotoviny 3:0, Jistebnice 2:0)
3. Vìtrovy - 8:5 - 15 b. (Sobìslav 1:0, Sokol
S. Ústí 2:1, Bechynì 1:0, Chýnov 2:1, Lomnice 2:1)
4. Lomnice - 8:8 - 11 b. (Sobìslav 1:0, Chýnov
1:0, Chotoviny 2:1, Sokol SÚ 2:2, Jistebnice 1:1)
5. Bechynì - 8:8 - 10 b. (Chýnov 3:1, Lomnice 2:0, Jistebnice 2:0, Sokol SÚ 1:1)
6. Jistebnice - 4:11 - 7 b. (Vìtrovy 1:0, Chýnov 1:0, Lomnice 1:1)
7. Sokol S. Ústí - 6:12 - 6 b. (Jistebnice 2:1,
Chýnov 0:0, Bechynì 1:1, Lomnice 2:2)
8. Chýnov - 2:14 - 1 b. (Sokol SÚ 0:0)

Mìli jsme hrát se Smetanovou Lhotou,
ale nakonec se zápas zruil, protoe jsou
jejich hráèi v karanténì. Budeme hrát s Bechyní, poté také s Janev Tábor, kde si potøebujeme zvednout sebedùvìru v útoku,
a dále s Albrechticemi nad Vltavou. Jako generálku jsme si vybrali Chýnov, který by nás
mìl provìøit hlavnì po taktické stránce.

l Jaký je cíl v jarní èásti soutìe?

Cílem bude nauèit se herní styl, který by
tu mìl být platný do budoucna. Budeme
zapracovávat nové mladé hráèe, které vychovávají trenéøi Køíka a Mendel.

áci si pøipsali
dalí výhru

Poslední únorový den se áci vydali na
pøátelák do Milevska. Hrálo se a od 17 hodin, na umìlé trávì, take nìkteøí nai hráèi
absolvovali premiéru pod umìlým osvìtlením. Navíc chybìli 4 hráèi základní sestavy,
take museli vypomoct o rok starí chlapci.
Byl to vyrovnaný zápas, ale po gólech O. Èecha, Kollárika a Mendela se Chotovinám podaøilo nad konkurentem z krajského pøeboru
zvítìzit a zvednout si sebevìdomí pøed blíícím se zaèátkem soutìe.
Sestava: Carva - Duek - Zachariá, Struska,
Adam - Korecký, Mendel, Kollárik, O. Èech Fiala, Zappe. Støídali Pìkný a Kubela.

Chotováci uspìli v Borotínì
Chotovinský tým ákù se 16. února zúèastnil
halového turnaje v Borotínì.
Turnaj nabídl ákùm celkem sedm zápasù.
Týmy jako jsou Vìtrovy, Jistebnice, Planá, Borotín nebo Sokol SÚ byly velikými soupeøi. Základní èást, ve které se hrálo stylem kadým s kadým, kluci zvládli a z druhého místa postoupili
do semifinále. Hravì si poradili i se Sokolem
a postoupili do finále. Vìtrovy! Po remíze ve skupinì se potkaly týmy znovu. Byl to boj, nakonec
prohrály Chotoviny 1:4. Výsledkovì to vypadá
jednoznaènì, hernì se ale týmy rovnaly.
Spokojeni byli áci i se druhým místem. Potvrdili, e v okrese patøí mezi nejlepí. Jedno prvenství si áci odvezli. Nejlepím støelcem turnaje se stal s 9 trefami Duan Mendel. Mezi dalí
støelce se pak zapsali i chotovintí brankáøi. Vojtìch imko se 6, Jakub Teplo se 4 góly.

Lépe ne ákùm se daøilo jinému chotovinskému týmu. Pøedpøípravka udìlala Chotovinám
dobré jméno také, kdy v ligovì obsazeném turnaji, také v Borotínì, dokázala zvítìzit! Kluci porazili Táborsko 1:0, Písek 1:0, Votice 1:0, Ratmìøice 2:0 a Meteor Tábor dokonce 4:0 a turnaj tedy
suverénnì vyhráli. Z turnajových gólù se radoval
tøikrát Mare, tøikrát Novák a po jedné trefì si
pøipsali Mráèek, Louecký a Èech. Velice dobøe
støelce doplòovali i dalí hráèi, Krätzer, Samek
a Filip Luká.
Chotoviny si cenily i toho, e nejlepím brankáøem celého turnaje se stal právì ten jejich. Tomá Mikolá, který za svá záda nepustil ani jeden
gól. Trenérka Lenka Mareová tak byla s vítìzstvím velice spokojená a doufá, e si chu vítìzství vychutnají i v jarní èásti soutìe.
Stránku pøipravili D. Mendel ml. a D. Pìkný

