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ZDARMA

Výstavba kolky pokraèuje podle plánu
Kvìten je devátým mìsícem
prací na výstavbì jedné tøídy
M Chotoviny. Je vidìt, e stavba, kterou provádí firma Spilka
a Øíha a øídí ji pan stavitel Milo
Filip, úspìnì pokraèuje a vstupuje do finále.
V souèasné dobì je dokonèena støecha budovy, pracuje se
na venkovní omítce, která bude
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hotova do konce kvìtna. Poté
se provedou terénní úpravy,
dokonèí se boèní schoditì
a zakryjí vstupy do budovy.
Práce samozøejmì finiují
i uvnitø. Bylo dokonèeno propojení nové a staré budovy mateøské koly, namontovány sádrokartonové podhledy. Zbývá vymalovat, zkompletovat zaøizovací pøedmìty a poloit lina.

Práce pokraèují podle plánu. Pokud bude nejpozdìji do
15. 6. 2013 zprovoznìna posilovací stanice vody, je reálným
termínem pro provedení kolaudace poslední týden v èervnu,
je si jist stavbyvedoucí pan Milo Filp.
Text a foto Z. Turek
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Zamylení
Nastalo jaro a poèasí nás vybízí k úklidu. Chceme se zbavit
veho nepotøebného, abychom
mìli v domì, garái i na zahradì
èisto. Je v poøádku, e se snaíme mít prostøedí, ve kterém ijeme, hezké, ale je potøeba odpady vytøídit a odvézt tam, kam
patøí. Tím jsou myleny kontejnery na tøídìný odpad, sbìrný
dvùr, kompostárna anebo popelnice. Bohuel, jsou mezi námi
stále lidé, kteøí se chovají, jako
by pro nì systém, na základì
kterého v naí obci odpady likvidujeme, neplatil. Letoní jaro
zaèíná být díky tìmto obèanùm
obzvlátì pestré.
U Edenu se válí nerozloené
krabice a na silnici nebo kam
je právì vítr odfoukl. Zde tradiènì lidé zamìòují kontejnery na
tøídìný odpad za popelnice. Do
skla patøící sklenice od majolky,
keèupu èi marmelád, jsou èasto skoro plné, v plastech jsou
hliníkové obaly jetì zneèitìné olejem od grilování, nìkdy
i s páchnoucími kostmi. Proè si
lidé obaly takto zneèitìné nehodí rovnou do vlastní popelnice? Ale proè by si mazali vlastní? Radìji zalepí kontejnery na
tøídìný odpad èi pásy v tøídírnì
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plastù v Táboøe i auta odvozcù.
Díky tìmto nezodpovìdným lidem takto zneèitìný, pùvodnì
vytøídìný odpad je v kontejneru odváen k uloení na skládku do elèe. Tím nejene zmaøíme snahu druhých, ale za netøídìný odpad zaplatíme nemalé
finanèní èástky zbyteènì, místo abychom za správnì vytøídìný, èistý odpad získávali.
Stejná situace je u kontejnerù ve starém Èervené Záhoøí, kde
je tr-vale ve - i plechovky od
potravin nebo se zbytky barev.
Krabice jsou naházeny zásadnì
okolo na zemi nerozloené,
i kdy je uvnitø kontejneru a na
dno prázdno.
U Jednoty je situace obdobná. Lidé sice kartony rozloí, ale
nandají je pøed kovovou vzpìru
uvnitø kontejneru a tím zamezí
vhazování drobného papíru.
A u zámku? Nepoøádek je
okolo kontejnerù trvale nejhorí. Èasto asneme, jak obyvatelé nahází odpad okolo, a doma
mají vude naletìno, kam jen
oko dohlédne. U kontejnerù se
vak nenamáhají ani odpad vyndat z pytlù. Tak, jak to do nich
doma nahází, tak odloí zde, tøeba i se zbytky potravin, vyjetých
olejù, hadrù i elektrospotøebièù
a pøitom mají sbìrný dvùr nejblíe.

Zamysleme se tedy nad tím,
co patøí do komunálního odpadu, tedy do popelnice, èi na
sbìrný dvùr a co do kontejnerù
na tøídìný odpad umístìných
po celé obci Chotoviny.
ádáme tímto obyvatele a rekreanty Chotovin aby kartonové krabice ji rozloené, vìtí
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plasty, igelitové fólie, polystyren a plechovky odváeli na
sbìrný dvùr.
Dìkujeme vám za spolupráci, nebo èím více odpadù kvalitnì vytøídìných shromádíme,
tím vìtí finanèní odmìnu obdríme.

Miroslava Matouková
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STØÍPKY Z OBCE

Hlasujte a pomozte zvítìzit Vaemu sbìrnému dvoru!
Od dubna do listopadu 2013 probíhá soutì SBÌRNÝ DVÙR ROKU
o nejlepí sbìrný dvùr v Èeské republice. Zapojit se mùete hlasováním v esti kategoriiích. Pomocí vyhledávaèe na www.sberne-dvory.cz
najdìte Vá sbìrný dvùr a ohodnote ho v kadé kategorii takovým poètem hvìzdièek, jaký si podle Vás
zaslouí.
Pøi závìreèném vyhláení nejlepího sbìrného dvora bude pøihlédnuto také k poètu komodit, které sbìrný dvùr sbírá (napø. sklo, plasty,
kovy atd.) a k mnoství zpìtnì odebraného elektrozaøízení. Nejlepí
sbìrný dvùr v obci do deseti tisíc
obyvatel získá finanèní odmìnu
30 tisíc Kè, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 70 tisíc Kè.
Pokud se chcete zapojit do slosování o zajímavé ceny, pak staèí po
ohodnocení sbìrného dvora vyplnit
jednoduchý registraèní formuláø.
V prùbìhu soutìe probìhnou tøi
slosování registrovaných hlasujících, pøi kterých mùete pokadé
vyhrát jeden z devíti USB flashdiskù Mexell s kapacitou 32 GB nebo
mobilní telefon Samsung Galaxy
Pocket Black.
Pravidla soutìe
SBÌRNÝ DVÙR ROKU
Sbìrný dvùr roku je soutì, v ní
budou dle hlasování iroké veøejnosti na stránkách www.sbernedvory.cz hodnoceny sbìrné dvory
v Èeské republice.
Veøejnost bude moci sbìrné dvory
hodnotit prostøednictvím následujících kriterií:
1) Dostupnost dvora
2) Pøístupnost dvora
3) Poøádek
4) Otevírací doba
5) Ochota obsluhy
6) Rozsah odebíraných komodit
Kadé z kriterií lze ohodnotit jednou
a pìti hvìzdièkami.

poøádá

Hlasující se mohou také zapojit do
soutìe o vìcné ceny prostøednictvím jednoduchého registraèního formuláøe. Výherci budou vybráni tak, e poèet registrovaných hlasujících bude vydìlen poètem cen
a cenu získá kadý n-tý hlasující.
Ceny budou zaslány potou a jména výhercù zveøejnìna na webu.
Spoleènost Asekol s.r.o. tímto prohlauje, e vekeré nashromádìné osobní údaje budou pouity pouze pro potøeby vyhodnocení soutìe Sbìrný dvùr roku.
Harmonogram soutìe
1) duben 2013  zahájení soutìe
2) 15. kvìtna 2013  losování cen
pro hlasující
3) 15. srpna 2013  losování cen
pro hlasující
4) 15. øíjna 2013  losování cen
pro hlasující
5) listopad 2013  vyhláení
výsledkù Sbìrný dvùr roku

Vyhodnocení soutìe Sbìrného
dvora roku a pøedání cen

Celkové hodnocení sbìrného dvora
bude záleet na mnoství hvìzdièek, které získá od hlasující veøejnosti. Kromì tìchto bodù bude také
pøihlédnuto k poètu komodit, které
sbìrný dvùr sbírá (sklo, plasty, kovy,
atd.) a k mnoství zpìtnì odebraného elektrozaøízení.
V listopadu 2013 budou seèteny
vechny hvìzdièky a vítìzem se
stane jeden sbìrný dvùr z obce do
10 000 obyvatel a jeden sbìrný dvùr
z obce nad 10 000 obyvatel.

Vítìzný dvùr z mení obce získá 30 000, Kè a z vìtí obce
70 000, Kè. Ceny budou slavnost-

nì pøedány na sbìrných dvorech.
Poøadatel soutìe si vyhrazuje právo v pøípadì potøeby upravit její pravidla. Úèastníci budou o zmìnì informováni formou zveøejnìní upravených pravidel na webu soutìe.

H. Heømánková

ve støedu 8. KVÌTNA 2013

OD 8:30 DO 12:00 HODIN

Jarní bazar aneb dlouhé, krátké, úzké, iroké...

Srdeènì vás zveme do Klubu v Lomené na sezónní bazar
(Lomená 282, Chotoviny). Pøeberte krabice, pøemìøte kolobìky, a ve pøijïte smìnit se svými sousedy.
....odráedla, sedaèky na kola, dìtská kola, autosedaèky, podsedáky,
chodítka, hraèky, sezónní obleèení, kraasy, sukýnky, botky, plavky...

PØÍJEM VÌCÍ OD 8:00 hodin

TÌÍME SE!

❖ 24. dubna byl pøedstaven obèanùm
Chotovin návrh na vylepení veøejného prostranství mezi bytovými domy
ve støedu Chotovin. Monost být informován a vyslovit se k tomuto návrhu
vyuilo pìt obèanù. S návrhem se mùete dodateènì seznámit na úøední
desce Obce Chotoviny, která je umístìna na prodejnì Jednoty. Pøipomínky mùete podávat do 15. 5. 2013
panu Ing. Pohanovi.
❖ V dubnu bylo instalováno na vodárnì
v Moravèi automatické dávkování chlóru, které by mìlo zajistit konstantnìjí
obsah chlóru v dodávané vodì.
❖ Obec má vyøízené územní rozhodnutí pro rozíøení vodních zdrojù v Miláèku. Okamitì po získání stavebního povolení zaène realizace tohoto
projektu.
❖ Nabídku pro chotovinské podnikatele bezplatnì prezentovat svoji firmu na
webových stránkách obce stále trvá.
Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou  tel. 381 284 295.
❖ Zakázku na opravu ivièného povrchu
komunikace v ulici Sadová (vèetnì èásti
ulice iroká) a komunikace v místní èásti Sedleèko (ze støedu obce k bývalému zemìdìlskému areálu) vyhrála firma STRABAG s nejnií nabídkovou cenou 925 656,43 Kè bez DPH. Práce
budou provedeny do konce mìsíce
kvìtna.
❖ Zakázku na opravu kaplièky a kamenného køíe v Øevnovì získala firma Radek Bouka s nejnií nabídkovou cenou 263 828, Kè bez DPH. Práce budou provedeny do 15. 7. 2013.
❖ Obec Chotoviny poádala Úøad práce
v Táboøe o pøidìlení dalích dvou pracovníkù pøedevím na úklidové práce.
Pøedpokládaný nástup nových pracovníkù je 1. 6. 2013.
❖ Nejpozdìji do konce kvìtna budou
zcela dokonèeny úpravy povrchù po
zhotovení vodovodu ve Rzavé.
❖ V Jeníèkovì Lhotì byl srovnán povrch komunikace smìrem k zámeènické dílnì pana Marka. Cesta se v zimì
stala témìø nesjízdnou. V kvìtnu bude
nataen na vozovku asfaltový recyklát.
❖ Stavební práce na modernizaci eleznièní tratì Tábor - Sudomìøice u Tábora budou zahájeny na pøelomu kvìtna
a èervna 2013. V kvìtnu probìhnou
schùzky zhotovitele stavby s jednotlivými zástupci obcí. Vekeré získané informace Vám pøedáme v èervnových
Listech Chotovinska.

Mgr. Zdenìk Turek
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NOVÉ KNIHY
DOSPÌLÍ
Táòa Kubátová - PØEVOZNÍCI. První ze dvou pøíbìhù sester Kalendových sleduje osudy o rok starí Báry
od chvíle, kdy do jejího ivota zasáhne manelova nevìra.
Tìké období, které následuje, pøeèkává Bára v rodièovském domì.
Rodièe, sestra Jitka, bratr Honza
i teta Klára zde spolu s obøím psem
Hugem a papoukem Alfrédem vytváøejí ovzduí plné humoru, i kdy
mnohdy ibenièního.
Táòa Kubátová - ÈAS ODPOUTÌNÍ.
Mladí ze sester Kalendových, zubaøka Jitka, se teprve pøed rokem
osamostatnila a odela z rodièovského domu. V její minulosti se skrývá jedna temná událost, která se odehrála pøed ètyømi lety a která odstartovala dlouhé období neklidu a obav.
Není tedy divu, e se celý její svìt
rázem obrátí vzhùru nohama, kdy
objeví, e pùvodce jejího strachu se
nastìhoval do protìjího bytu...
St John Greene - MÁMIN SEZNAM.
Mámì dvou malých synù pøed nìkolika lety zjistili rakovinu v pokroèilém stadiu a ona vìdìla, e se nemùe vyléèit. Kdy tuila, e smrt se
blíí, zaèala s pomocí manela sepisovat rady a pokyny, jimi se po jejím odchodu mají øídit, a nazvala je
Mámin seznam. Je v nìm vypsané
krok za krokem vechno, na co táta
nemá pøi výchovì synù zapomenout,
co by mìli kluci dodrovat a jak si
máma pøedstavuje, e mají ít bez
ní. Psala to jednak proto, aby se
manel necítil po její smrti tak sám a
vìdìl si rady, ale také proto, aby na
ni kluci nezapomnìli a aby na nì
mohla dál pùsobit, a tím se také vyrovnávala se smrtí.
Lorna Byrne - ANDÌLÉ V MÝCH VLASECH, SCHODY DO NEBE, ANDÌLSKÉ POSELSTVÍ NADÌJE. Lorna
popisuje pøíbìh svého ivota. Zaèíná hovoøit o svém dìtství v Irsku,
o hledání práce, o ivotì v Dublinu
a také o manelství s muem svých
snù, kterého mìla to tìstí potkat,
i o svém souèasném ivotì na venkovì.
Zároveò také otevøenì mluví o bytostech svìtla, které nás obklopují
a pomáhají v nelehkých ivotních situacích, ale neumíme jim naslouchat.
Od útlého vìku vídá andìly a hovoøí
s nimi. V knize Schody do nebe seznamuje ètenáøe s èinností andìlù
ve svìtì, vysvìtluje vztah lidské due
k lidskému tìlu a objasòuje, jakou
roli mohou v lidských záleitostech
sehrát zemøelí, kteøí jsou nyní v nebi.
Ve tøetím díle Andìlské poselství

nadìje se autorka obrací pøímo ke ètenáøùm s doporuèeními, jak
mohou oslovit andìly s prosbou
o pomoc. Zdùrazòuje velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale pøedevím
nadìje
Táòa Keleová-Vasilková - CUKR
A SÙL. Doposud idylické manelství Luboe a Nory zaznamenává trhliny. Dcery Dominika a Veronika jsou
ve vìku, kdy u nepotøebují chùvu,
a Nora se chce zaèít realizovat ve své
profesi. Její manel je vak zásadnì
proti. Nora si pøesto potají doplòuje
potøebné vzdìlání a kdy jednoho
dne Luboovi oznámí, e získala
místo manaerky, jejich vztah se ocitá na poèátku konce...
Táòa Keleová-Vasilková - SRDCE
V TEMNOTÁCH. Nastal èas, kdy Klára musí dát svou ètyøletou dcerku
do mateøské kolky a nastoupit do
práce. I kdy si to pøedstavovala jinak a chtìla zùstat s dìtmi doma co
nejdéle, nejde to. Manel Milan pøiel o lukrativní místo a v novém zamìstnání nevydìlává tolik, aby to
staèilo pokrýt potøebné výdaje pro
ètyøèlennou rodinu. Po úspìném
konkurzu nastoupí do soukromé firmy jako asistentka, ale od zaèátku
má jen samé problémy.
Táòa Keleová-Vasilková - KVÌTINY
PRO LAURU. Mladí manelé Laura
a Ivan si vychutnávají své tìstí - a
do chvíle, kdy jim zemøe jediný syn,
sedmiletý Tomáek. Jejich ivoty
a vztah jsou podrobeny té nejtìí
zkouce. Dokáou ji zvládnout? Budou umìt pøijmout bolest, kterou jim
ivot nadìlil? Jak se vyvine jejich
dalí osud?
Táòa Keleová-Vasilková - LI. Viola
a Viktor mají na první pohled témìø
ideální manelství. Milují jeden druhého, dcerku Nikolku, svou práci.
Viola je úspìná módní návrháøka
a Viktor novináø, momentálnì na mateøské dovolené. Pro své pøátele
a známé jsou zajímavý pár, vichni
je obdivují a závidí jim. Ale zdá se,
e jejich vztah má pøece jen trhliny.
Táòa Keleová-Vasilková - DUHOVÝ
MOST. Olga je obyèejná ena, prodavaèka, matka desetiletého syna Filipa a manelka vysokokolského
uèitele. Má své sny a touhy, které by
chtìla promìnit ve skuteènost. Chtìla
by být bohatí, aby nemusela tak tvrdì pracovat a koneènì mohla také
trávit krásné chvíle napøíklad na dovolené u moøe. Jejím nejvìtím pøáním ovem je zhubnout. Na ebøíèku jejích ivotních hodnot tíhlá rovná se astná. Proto se trápí neustálými redukèními dietami, hubne

a pøibírá a z tohoto kolotoèe
neúspìchù je podrádìná,
nervózní a neastná. A kdy
podstoupí pod odborným dohledem kurz hubnutí a témìø dosáhne vysnìného cíle, zasáhne jako
mávnutím proutku do jejího ivota
osud v podobì zrádné nemoci. To
Olze otevøe oèi a zaène ve pøehodnocovat.

DÌTI A MLÁDE
Brandon Mull - PØÍBÌHY Z KOUZELNÉ OBORY I - III. Kdo nikdy nepátral na pùdì u babièky ve starých
truhlách, kdo nechtìl v koutku pùdy
objevit tajná dvíøka nìkam, kdo nechtìl v dìdovì sadu najít kouzelný
kout èi skøítka a být vysvobozen od
uèení, uklízení a práce na zahradì,
kdo nesnil o tom, e najde nìco èarovného, co ho zachrání pøed výpraskem za pìtku? Kendøe a Sethovi se to splnilo! Po celá staletí byly
do utajené odlehlé obory jménem
Lesohrad shromaïovány kouzelné
bytosti, aby se zabránilo jejich úplnému vyhynutí. Lesohrad je nyní
jedním z posledních útoèi, kde
mohou podobní tvorové neruenì
ít. Bájeèné? To rozhodnì. Vzruující? To si pite. Bezpeèné? Ehm...
vlastnì právì naopak. Kendra a její
mladí bratr Seth nemají ani potuchy o tom, e jejich dìdeèek je správcem Lesohradu. V lese oddìleném
od okolního svìta ohradou udrují
prastaré zákony poøádek mezi chamtivými trolly, poouchlými satyry,
úskoènými èarodìjnicemi, zlomyslnými plivníky a závistivými vílami.
Kdy vak nìkdo tato pravidla poruí, osvobodí dosud spoutané zlo,
nesmírnì mocné. Kendra i její bratr
jsou postavení pøed pøetìký úkol musí zachránit svou rodinu, Lesohrad a moná i celý svìt. Pøíbìhy
oslovují i dospìlé ètenáøe, kteøí se
vrací ve vzpomínkách do svìta svých
dìtských fantazií.
Jiøí Holub - JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ
SONI. Jiøí Holub opìt pøimyká ke
ètenáøsky atraktivnímu ánru humoristické literatury pro dìti a mláde.
Zápletku staví na odvìkých støetech
mezi rozjívenými áky a pedagogy,
kteøí dìti spoutávají povinnostmi
a poadavky na disciplinovanost.
V pøípadì páákù ze ábokudel se
vak tento tradièní souboj mìní
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v lítou válku vyhláenou pøekvapivì
obìma stranami. Uèitelka Soòa Ticháèková rozhodnì nemíní kapitulovat pøed promylenými zákodnickými útoky uliènických ákù a vyuívá svého výcviku u tajných slueb
k neménì rafinovaným odvetám, za
nì si vyslouí svoji pøezdívku. Hnacím motorem dìtských dobrodruství je tak snaha zbavit se jednou
provdy nenávidìné soupeøky. Kniha dìtmi milovaná, uèiteli pøijímaná
s rozpaky.

DÌTI

Václav Pinta - HODINÁØSKÉ POHÁDKY. Autor vìnoval celý svùj ivot hodináøskému øemeslu s rodinnou tradicí. Opravil bezpoèet èasomìrných pøístrojù nejrùznìjích systémù i znaèek a nìkdy se v tichu své
dílny dokonce i pøistihl, e si s nimi,
alespoò v duchu, povídá. Kdy bylo
potøeba vyprávìt dìtem pohádku,
mìla obvykle vìtí úspìch O oivlém
budíku nebo O kukaèkových hodinách, ne ty veobecnì známé.
Po dceøi a synovi se pøíhody z hodináøského prostøedí líbily i vnuèce,
a proto se autor rozhodl splnit jejich pøání a sepsat je v kníce.
Ivan Klíma - KOKRHACÍ HODINY.
Byli jste nìkdy v Pohádsku? Pokud
ne, pojïte tuto podivuhodnou zemi
procestovat s opravdovým reportérem. Navtívíte zvlátní mìsta, napøíklad Vlaské Klobúky, kde ijí
samé klobouky, èi Hrochùv Mlýnec,
kde stavìjí místo soch snìhuláky. Ale
dozvíte se i spoustu dalích vìcí, tøeba kdy chodí a kdy nechodí dìti
v Pohádsku do koly, v jakém autì
jezdí irafa nebo jak vypadají kokrhající hodiny.
Wayne W. Dyer - U ÁDNÉ VÝMLUVY. Tato kniha se zabývá velmi dùleitým tématem výmluv a vymlouvání se. Autor v ní vysvìtluje, jak mohou výmluvy zpùsobit více kody,
ne si uvìdomujeme. Napøíklad odradit vae dítì od toho, co chce dìlat, a znemonit mu vyuít jeho plný
potenciál. Kniha vypráví pøíbìh
chlapce, který má zdánlivì neuskuteènitelný sen - chce se stát moøským biologem. Výmluvy a pochybnosti jako nejsem dost chytrý nebo
je to pøíli tìké ho vak témìø
odradí od jeho naplnìní a on se svého snu málem vzdá.
. Petrásková

SLAVNOST PRO ENY

Obec Chotoviny zve i letos srdeènì
nae eny seniorky a jejich partnery
na oslavu ,,Dne en a matek.
Ve ètvrtek 16. 5. 2013 od 14.00 hodin
v kulturním domì èeká hosty
bohatý program a malé obèerstvení.

Vystoupení si pøipravily dìti z M a pìvecký sbor
pod vedením Mgr. Miroslavy Honzové. Podveèer jim, stejnì
jako loni, zpøíjemní hudbou harmonikáø Václav Plocha.
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Jmelí

Není mnoho rostlin, které
prastarými bájemi budí takovou
úctu a jsou opøedeny tolika mýty
a povìrami jako jmelí. Koneènì
i dnes o vánoèních a novoroèních svátcích snítka pozlaceného nebo jen pøírodního jmelí snad nechybí v ádné rodinì.
Ale pak, jak to u bývá, obvykle
na tuto tajemnou rostlinku zase
na rok zapomeneme. Pøitom málokdo ví, jak významnou roli
hrálo jmelí v ivotì naich pøedkù, a vìtina lidí, kteøí si vìtvièku jmelí koupí na trhu nebo
v kvìtináøství, netuí, jak podivnou rostlinku si odnáí domù.

LISTY CHOTOVINSKA

Jmelí  jak známo  roste vysoko v korunách stromù, ale
napadlo vás nìkdy, jak pro semínko jmelí musí být obtíné
uchytit se na vìtvi stromu a zapuistit do ní jeden ze tøí klíèkù?
Tento stále zelený keøík je toti
poloparazitickou rostlinou a protoe sám nemá dostatek látek
nutných k ivotu, odebírá je svému hostiteli.
Lidé se o tento keøík zajímali
od nepamìti, protoe na rozdíl
od ostatních keøù neil na zemi,
ale na stromech. Naim dávným
pøedkùm se zdálo být nemoné, aby keøík rostl v korunách
jehliènatých a listnatých stromù
bez dotyku zemì. Protoe si to

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

KVÌTINA V KLOPÌ KABÁTU
Øekne se  hloupost! Ale i taková nicotnost, jakou je dírka
v klopì pánského saka èi kabátu, má svou zajímavou historii. Jejím autorem není nikdo jiný ne princ Albert, manel anglické královny Viktorie.
Zanedlouho to bude rovných sto let, kdy princ Albert
pøibyl do Anglie, aby se s královnou oenil. Kdy dorazil do
Londýna, královna Viktorie mu
na pøivítanou poslala krásnou
kytici. Galantní enich byl tímto aktem mile potìen a pøe-

mýlel, jak by to dal královnì
najevo. Pak dostal nápad: z kytice vytrhl jeden kvìt, noíkem
proøízl klopu svého kabátu
a kvìt zastrèil do vzniklé dírky.
Pøed Viktorii pak pøedstoupil
s kvìtem na svém srdci od
své nevìsty.
Mui  praví kavalíøi  rychle pøijali princùv nápad, tímto
zpùsobem zaèali zdobit svùj
odìv a krejèí od té doby zaèali
vyívat na levou klopu kabátu
dírku pro kvìtinu.
-wer-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

60 let Zdenìk Krejsa, Èervené Záhoøí
Anna Merxbauerová, Chotoviny
Jan Lang, Chotoviny
Romana Vyvadilová, Èervené Záhoøí
Ing. Miroslava Bauerová, Èervené Záhoøí
Marie Patoèková, Chotoviny
65 let Zdeòka Zemanová, Èervené Záhoøí
Vìra Karasová, Èervené Záhoøí
70 let Karel Zeman, Èervené Záhoøí
Olga ourková, Chotoviny
75 let Ing. Bohumír Èechtický, Chotoviny
Ladislav Babùrek, Sedleèko
80 let Vìra etková, Rzavá
85 let Jan Mièánek, Chotoviny
Vìra Kakosová, Rzavá
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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nedovedli vysvìtlit a pokusy vypìstovat jmelí ze semínek vdy
dopadly bledì, protoe ze zasazených semínek nevyroste,
dlouho pøeíval názor, e jmelí
se rodí z kapek padajících z nebe
a lidé ho zaèali povaovat za mimoøádné poselství bohù. Dokonce v pohanských dobách
bylo jmelí povaováno za velék a strom, na kterém rostlo,
byl uctíván jako svatý. Proto se
z jeho døeva jetì v nedávné
dobì hotovily vzácné rùence
kombinované se støíbrem.
Z toho pak pravdìpodobnì
vznikly báje, e vìtvièka jmelí
nejen otevírá brány podsvìtí,
ale èlovìku dovoluje projít jím
bez nebezpeèí a astnì se vrátit na zem. Lidé ve starovìku
dokonce vìøili, e jmelí má
i schopnost vrátit do ivota èlovìka, který zemøel. Nápoj pøipravený ze jmelí tehdy dokonce
slouil jako velék. Zejména byl
uíván pøi padoucnici, ale hlavnì jako úèinný protijed pøi otravách veho druhu. Vìtvièka jmelí
vloená dítìti do kolébky ho prý
chránila pøed dìsivými sny
a rùzní zaøikavaèi také tvrdili, e
pomocí jmelí jsou schopni dokázat pravé divy: pøimrazit èlovìka, uèinit ho neviditelným
a jmelí v jejich rukou prý dovede otevøít i ten nejbytelnìjí zámek. Øeètí váleèní hrdinové se
do nejnebezpeènìjích bojù vydávali s vìtvièkou jmelí v ruce.
Starokelttí knìí v snìhobílém rouchu oøezávali vìtvièky
jmelí zlatými noi v podobì jakýchsi srpù a aby rostlinka nebyla znesvìcena dotykem se
zemí, ukládali ji do snìhobílých
pláten. Snítky jmelí pak pøi rùzných slavnostních pøíleitostech
rozdávali vìøícím, aby do jejich
domovù po celý rok pøináely
spokojenost, tìstí a lásku. Tomá títný ze títného, který se
jako první pokusil o soustavný
výklad sloitých náboenských
a filozofických otázek v èeském
jazyce, se v jedné ze svých knih
zmiòuje, e jmelí lidi chránilo
pøed èarami a kouzly, slouilo
k odvracení pohrom od èlenù
rodiny a chránilo obydlí i zvíøa-

ta. Koneènì  vìtvièka jmelí i v
dnení kvìtomluvì znamená
chci tì uèinit astnou!
Pozdìji mnoho bobulek jmelí
spotøebovali èihaøi, kteøí z nich
hotovili lep na tenata. Hodnì
jmelí ve své dobì také potøebovala magie, zatímco hospodáøi
ho pøidávali kravám do krmiva,
aby nezmetaly a mìly tuènìjí
mléko.
Pravá pohroma postihla jmelí, kdy se rozíøil mrav zdobit
jím o vánocích lidská obydlí.
K nám tento obyèej pronikl a
v 19. století, ale velice rychle se
ujal a rozíøil, zejména díky mladým lidem. Bylo toti souèasnì
dovoleno, e pod zavìeným
jmelím se mohou bezstrestnì
veøejnì líbat. Díky této nové
módì na pøelomu 19. a 20. století jmelí vymizelo z celých oblastí a do západoevropských
zemí muselo být dováeno
z Japonska.
Moderní lékaøská vìda potvrdila, e jmelí obsahuje cenné
látky, a proto je dnes pøedmìtem zájmu farmakologù, kteøí
mimo jiné zkoumají jejich schopnost omezovat rùst zhoubných
nádorù. Pøípravky z jmelí prostøednictvím lékaøù pomáhají pøi
nemocech stáøí, zejména arterioskleroze, pøi vysokém tlaku
a pøi srdeèních chorobách.
Osobitá krása této zvlátní
a tajemné rostliny po dlouhá
staletí pøispívá k vánoèní pohodì a rodinnému tìstí. Proto
není divu, e i my se nìkdy pøistihneme, e do malé snítky
jmelí visící v naem pokoji podvìdomì ukládáme svá nejtajnìjí pøání a nadìje a e nám pøipomíná v naem ivotì tak vzácné dny vzájemného porozumìní a pohody.
Pravdìpodobnì se vám bude zdát podivné, proè jsem tento èlánek napsal teï  v kvìtnu,
kdy se v dnením pojetí jedná
o záleitost ryze vánoèní. Má to
svùj dùvod. Budete-li mít na své
nejblií procházce pøírodou
tìstí, snadno najdete vysvìtlení. Tìm, kterým se to nepodaøí, odpovím pøímo  jmelí právì
kvete!
Jaroslav Wimmer

Nový obèánek
Zuzana Vacková
Èervené Záhoøí

5/2013

LISTY CHOTOVINSKA

6

Kuelkáøi dohráli roèník 2012  2013

Dohráno, dobojováno, dokouleno! Soutìní kuelkáøský roèník 2012 - 2013 skonèil. Nakonec ve dopadlo snad dobøe. Nae
dìvèata, juniorky a eny, premiérovì ve
III. lize obsazují krásné tøetí místo. Áèko se
seznámilo v novém sloení s kvalitní soutìí, béèko se popralo, snad úspìnì, o udrení krajské soutìe a konèí pøedposlední.
Déèko v okrese standartnì bojuje o pøíèky
nejvyí, letos bylo zastaveno a v semifinále. Nai nejmladí sbírají zkuenosti

a pilují styly v okresní soutìi a v Poháru
mladých nadìjí.
Podaøilo se úspìnì zvládnout akce pro
veøejnost a Mikuláské koulení o ceny. Potìitelný je i velký zájem o pronájem kuelny a snad i pøíliv nových talentù.
První týden v èervnu, 7.- 9. 6., se uskuteèní tradièní mezistátní utkání s naimi pøáteli z Wernshausenu (SPN). Vichni pøíznivci
jsou srdeènì zváni.
Tak jen ji tradièní zakonèení kuelkáø-

ské sezóny, tzv. dokulná, pøi které ve zhodnotíme bez emocí, v pøíjemné, sportovní
a pøátelské atmosféøe.
Na závìr mi dovolte popøát vem odpoèinek po nároèné sezonì, volný èas pro èerpání energie, krásnou letní dovolenou a do
dalího roèníku hlavnì hodnì tìstí a zdraví. Zároveò dìkujeme sponzorùm, pøíznivcùm a fanoukùm za pomoc a podporu.
Nashledanou v soutìním roèníku
2013  2014!
M. Vacko

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2012 / 2013
eny  III. KLZ

Chotoviny  TJ Sokol Èervené Peèky
1588 - 1478  5 : 1
mejkalová 384, Svatoová 409, Kuèerová 401, Køemenová Hana 394.
Chotoviny  SKK Rokycany
1651 - 1662  2 : 4
Køemenová Hana 415, Kuèerová 416, mejkalová 388, Svatoová 432.
Akuma Kosmonosy  Chotoviny
1551 - 1631  1 : 5
mejkalová 406, Kuèerová 434, Køemenová 398, Svatoová 393.
Letoní sezonu drustva en ve III. lize mùeme zhodnotit jako velice
zdaøilou. Nae dívky ukonèily premiérový start v soutìi na krásném
tøetím místì. První místo si bezkonkurenènì vykoulely hráèky z Rokycan
a druhou pøíèku si vybojovaly eny z Nové Bystøice. Vìtinu utkání odehrála dìvèata ve sloení: Maruka Pilaøová, Gábina Kuèerová, Iva Svatoová a Hanka Køemenová.V nìkterých zápasech napomohla Klárka
mejkalová, Alena Makovcová, Lenka Køemenová a Slávka Nohejlová.
Tímto bych jako trenér drustva Sokola Chotoviny C chtìl vem za pøedvedené výkony a dosaené tøetí místo podìkovat.
Petr Køemen

Mui A  Divize Jih

Slavoj irovnice  Chotoviny
2719 - 2593  7 : 1
Bartoò 459,
Køemen 440, Bervida 421, Hein 420, Foøter 428, Hrstka 425.
V irovnici se nevyhrává. Petr pøes pìkný výkon prohrává o 66 kuelek
(soupeø 506), Honza vítìzí o 44 a to je ve. Ostatní nae prùmìrné
výkony znamenají prohru o 126 kolkù.
Chotoviny  TJ Loko È. Budìjovice 2620 - 2510  6 : 2 Hrstka 486,
Makovcová 409, Hein 448, Foøter 414, Bartoò 464, Bervida 399.
V tomto utkání jsme koneènì pøedvedli výkony hodny domácího prostøedí. Po prvních tøech dvojicích vyhráváme 3 : 0 o 84 kuelek, ve podpoøeno Liborovým osobním rekordem. Následnì Honza Foøter prohrává
o 3 kuelky, ale Honza Bartoò vítìzí o 32 kuelek. Poslední hrající,
Lubo, sice prohrává o 3 kuelky, ale vítìzství 6 : 2 o 110 kuelek je koneènì doma.Tímto vítìzstvím jsme ukonèili sezónu na domácí kuelnì.
TJ Sokol Slavonice  Chotoviny 2643 - 2582  5 : 3
Bervida 454,
Køemen 402, Bartoò 441, Foøter 424, Vacko 436, Hrstka 425.
V posledním utkání na venkovní kuelnì jsme pøedvedli solidní výkony.
Bohuel na výhru to nestaèilo a prohráváme 5 : 3 o 61 kuelek.
Hodnocení této sezóny bych zaèal tím, e jsme utvoøili nový A tým (zùstal
pouze Libor Hrstka a Petr Køemen). Cíle pøed sezónou jsme mìli samozøejmì vyí, ale poznávání nových kuelen a poté nevyrovnané výkony bìhem
sezóny si vybraly svou daò. Po podzimu získáváme jen 12 bodù. Øíkáme si:
Jaro je nae!, ale bohuel... Velmi tìsné prohry doma a venkovní poráky
nás vedou k zisku pouze 8 bodù. Jaro se nám opravdu nevydaøilo. Koneèné
11. místo mluví za ve. Doufám, e jsme si nováèkovskou daò vybrali
v letoní sezónì a pøítí budeme bojovat minimálnì o bednu (i kdy to je
èím dál tìí).
Závìrem bych chtìl podìkovat vem èlenùm týmu za pøístup a zvlá fanoukùm, kteøí nás pøili podpoøit a nezapomnìli na nás i v nelehkých
chvílích.
Dìkuji a do pøítí sezóny hodu zdar!
Jan Bartoò

Mui B  Krajský pøebor

Chotoviny  TJ Sokol Písek
2428 - 2430  3 : 5
Svaèina 435,
Chobotský 419, Zeman 366, Kytír 407, Vacko 420, Køemenová 381.
Letos jsou ty nae dráhy pro nás asi zakleté. Sice pøijel vedoucí tým
soutìe Písek, ale nijak oslnivé výkony nepøedvedl. Utkání se pro nás
vyvíjelo neèekanì dobøe, vedli jsme ji 3 : 1, ale nevyel nám závìr
a soupeø nás v posledních hodech dokázal pøehrát celkovì o pouhé 2 kuelky a pøipravil nás tak o jinak skoro jisté vítìzství.
TJ Sokol Nové Hrady  Chotoviny 2484 - 2486  3 : 5 Køemenová 433
Chobotský 409, Kytír 398, Zeman 418, Otradovec 403, Vacko 425.
Do Nových Hradù jedeme vzkøísit poslední nadìje na teoretickou anci

na záchranu v soutìi. Zaèátek ale není dobrý a po dvou tøetinách zápasu
prohráváme 3 : 1. Vechno se zdá být ztracené, ale v poslední naí
dvojici chytnou saze a dokáí jetì vítìzství strhnout na naí stranu.
Celkovì znovu o pouhé 2 kuelky. Tentokrát ale v ná prospìch.
Výhra nás udrela na pøedposlední pozici v tabulce. Ta nám zajiuje setrvání v soutìi i pro pøítí sezónu za pøedpokladu pøíznivého vývoje ve vyích
soutìích. Celkovì se vak novì utvoøenému drustvu, sestaveného z hráèù
jetì nedávno hrajících vyí soutìe, moc nedaøilo. Slabinou byla nae
domácí utkání a ta jsou základem koneèného celkového úspìchu. Doufáme,
e po prvním seznámení se soutìí dostaneme pøíleitost si ji v lepí formì
zopakovat. Hodu zdar!
Jiøí Svaèina

Drustvo D  Okresní pøebor

Ètvrtfinále Play - off
TJ Silon SÚ C  Chotoviny
2432 - 2380  5 : 3
Filip 426,
Kubeová 386, mejkal 361, mejkalová 424, Nohejlová 391, Nový 392.
Zaèátek utkání se nám vùbec nepovedl a první dva duely prohráváme,
pak nastupuje Klárka a vykøese jiskru nadìje. Dalí souboj sice Slávka
prohrává, ale Milo a Michal bojují jako lvi a nenechávají nikoho
na pochybách, e se jen tak lehko nevzdáme. Sice zápas prohráváme,
ale solidní výsledek dává dobrou anci na odvetu.
Chotoviny  TJ Silon SÚ C
2302 - 2236  6 : 2 mejkalová 409,
mejkal 363, Nohejlová 398, Kubeová 393, Nový 365, Filip 374.
K postupu potøebujeme výhru 6 : 2, a tak se poutíme do nelehkého boje.
První nastupuje Láïa, ale prùmìrný výkon se spoustou chyb je pro nás
zklamáním a soupeø vítìzí o pìt kuelek. Druhá Slávka v tìsném souboji
vítìzí o 7, a je vyrovnáno. Celé jaro dobøe hrající Anièka nastupuje
na Jirku Ludvíka, ten to v polovinì psychicky nezvládá a musí být støídán.
Vítìzíme v tomto duelu o 46 kuelek, co je výborné. Jene Michal nae
ance posílá zase a skoro k ledu, kdy prohrává o 10. Do boje jde
namotivovaný Milo, ale dnes jako by se proti nám ve spiklo, i on hodnì
kazí a kuelky ne a ne padat. Nakonec mu soupeø, kterému se daøí jetì
hùø ne Miloovi, daruje bod, a to je nejdùleitìjí. Ve je na Klárce,
která vstupuje do boje s nejlepím hráèem Silonu. Do hry dává ve a my
ostatní alespoò nae hlasivky.
Nakonec poráí soupeøe a otvírá pro nae drustvo brány do semifinále.
Semifinále Play - off
Chotoviny  SKK REAL Tábor
2327 - 2407  2 : 6
Kubeová 439,
Nohejlová 372, mejkal 396, Køemenová 323, mejkalová 369, Filip 428.
Tento zápas byl smìsicí spousty snahy, excelentních výkonù Anièky, Miloe i Ládi a trápení zbytku týmu. Po prohraném zápase samozøejmì
neháeme flintu do ita, ale bude to dost tìké.
SKK REAL Tábor  Chotoviny
2482 - 2335  6 : 2
Filip 415,
Kubeová 390, mejkalová 403, Nohejlová 390, mejkal 370, Nový 367.
Jdeme na to, nemáme co ztratit, ale dlouhodobì skvìle hrající Real je na
domácí kuelnì k neporaení. Anièka se solidním výkonem prohrává
28 kuelek a tak musíme bojovat.
Klárka snad jetì teï netuí, jak se jí podaøilo vyhrát o 4 kuelky, a opìt
nám dává nadìji, e by to snad pøece jen mohlo jít. Vzápìtí prohrává
Slávka o 34, Láïa o dalích 40 a u není o co hrát. Michal s Miloem u
jen trénují. Celé jaro dobøe hrající Milo si pro radost dává jetì tøi
devítky v øadì a tak se máme na co tìit, protoe takový výkon se jen tak
nepromíjí!
Pøestoe jsme titul okresního pøeborníka neobhájili, tak i koneèné dìlené
tøetí místo je velice pìkným výsledkem a nae drustvo se ji tradiènì øadí
mezi ty nejlepí.
Pavlína Otradovcová
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VÝSLEDNÉ TABULKY
ROÈNÍKU 2012  2013
eny  III. KLZ

1. SKK Rokycany A
40
2. TJ Jiskra Nová Bystøice A
35
3. TJ Sokol Chotoviny
27
4. KK Akuma Kosmonosy
19
5. TJ Sokol Teplá A
18
6. TJ Èechie Admira Praha A 15
7. TJ Sokol Beneov A
13
8. TJ Sokol Èervené Peèky A
5
Celkové umístnìní jednotlivcù:

(poøadí / prùmìr kuelek)

Køemenová Hanka10. místo / 416,
Pilaøová Maruka 18. místo / 405,
Kuèerová Gábina 21. místo / 401,
Svatoová Iva
24. místo / 393.

Mui A  Divize Jih

1. TJ Slovan Kamenice n/Lipou 39
2. KK Slavoj irovnice
32
3. TJ Nové Mìsto na Moravì 32
4. TJ Start Jihlava
32
5. TJ Jiskra Nová Bystøice A 31
6. TJ Tøebíè B
30
7. TJ Loko È. Budìjovice
29
8. TJ Sokol Slavonice
29
9. TJ Centropen Daèice D
25
10. TJ Slovan J. Hradec
24
11. TJ Sokol Chotoviny
20
12. KK PSJ Jihlava B
18
13. TJ Nová Vèelnice
13
14. TJ Jiskra Nová Bystøice B 10
Celkové umístnìní jednotlivcù:

(poøadí / prùmìr kuelek)

Hrstka 19. / 438, Bartoò 35. / 432,
Hein, Foøter 46.- 47. místo / 426,
Køemen 53. / 423, Makovcová 63. /
417, Bervida - / 417.

Mui B  Krajský pøebor

1. TJ Sokol Sobìnov A
30
2. TJ Sokol Písek A
28
3. TJ Dynamo È. Budìjovice 26
4. KK Lokomotiva Tábor
25
5. TJ Kunak
24
6. TJ Nová Ves u È. B. A
22
7. TJ Sokol Nové Hrady A
22
8. TJ Fezko Strakonice A
20
9. TJ Tatran Lomnice n/L. A 20
10. TJ Loko È. Budìjovice B 16
11. TJ Sokol Chotoviny B
16
12. KK Èeský Krumlov A
15
Celkové umístnìní jednotlivcù:

(poøadí / prùmìr kuelek)

Køemenová Lenka 24. / 420, Svaèina 34. / 417, Vacko 47. / 411, Chobotský 53. / 405, Zeman 60. / 404,
Otradovec 66. / 401, Kytír - / 405,
Dìd - / 404.

Zlatá lapka

Cykloturistická soutì
se uskuteèní
v sobotu dne 25. 5. 2013. Více na www.maskrajinasrdce.cz
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ÁÈKO ZAÈALO NADÌJNÌ, ALE
NAPOSLEDY PØIEL DEBAKL
Muský A tým mìl za sebou zajímavou zimní pauzu. Trenér Knobloch dal tým dohromady po psychické stránce, zaèalo se koneènì
trénovat a vypadalo to na nadìjné
jaro. První zápasy to potvrdily:
v Malicích sice prohra 1:5, ale po
velkém boji. Pak remíza s Vìtrovy
1:1, dalí plichta 2:2 na høiti Meteoru Tábor a dotøetice bod za výsledek 2:2 s Tøebìticemi. Pak v Lomni-

ci prohra 0:1, ale naposledy pøiel
zkrat jako èastokrát na podzim.
Chotoviny podlehly Nové Vèelnici
vysoko 0:8. Doufejme ale, e to tým
nepoloí a na jaøe se jetì doèkáme
pøíznivých výsledkù. Tým sice krajskou I. B tøídu zøejmì neudrí, u
má jen teoretickou nadìji. Ale tím
nic nekonèí. Je tøeba se dát dohromady, udìlat partu a pokusit se
v pøítí sezonì vrátit se zpátky.

Dorostu se stále drí smùla

Pro dorostence je doopravdy výhra asi zakletá. V prvním jarním zápase hostil chotovinský dorost Sobìslav B, jen je v tabulce poslední. Velké cíle, které vichni pøed zápasem mìli, zchladil soupeø hned
zpoèátku, kdy vyuil dvì chyby
a neèekanì vedl. U ke konci poloèasu bylo vidìt, e se hráèi Chotovin zaèínají probírat. Trenér Køíka
udìlal v kabinì dusno a chotovinský
tým byl po pøestávce jako vymìnìný! Pøicházela jedna ance za druhou. Promìòování ancí ale takté
hráèe trápí, a tak zápas skonèil pouze 2 : 2. Velký obrat byl na dosah,
nakonec se nepovedl.
Pøed dalím zápasem s Jistebnicí
se kouè Køíka musel obejít bez øady
klíèových hráèù, jimi byli Praák,
Pìkný, Kubela a V. Èech, kteøí se
potýkali se zranìními, Mendel a Turek mìli povinnosti jinde. I pøes to
se stal málem zázrak! Nechybìlo
mnoho a tým sloený hlavnì ze ákù
obral Jistebnici o cenné body. Mìl
plno ancí na rozdíl od soupeøe, který
dokázal vyuít jedinou kloudnou
k tomu, aby vyhrál gólem, který padl,

jako v minulých zápasech, opìt
v posledních minutách. Pøesto trenér hráèe chválil.
Tøetí jarní zápas mìl podobnou
reii, jako u jsme bohuel u dorostu zvyklí. První poloèas se do 15. minuty hrál velmi rozpaèitì a více ancí si vytváøel soupeø z Tuèap. Mení
pøevahu hosté vyuili a dokázali skórovat. Chotoviny se zaèaly probírat
a v druhé èásti prvního poloèasu,
kde byly odmìnìny vyrovnávacím
gólem Vojty Èecha. Ke konci poloèasu si jetì domácí vytvoøili dobré
ance, které, jak u je tomu zvykem,
nepromìnili. Po poloèase u jasnì
hráèi Chotovin zaèali pøehrávat své
soupeøe a brzy gólem z pøímého
kopu zmìnili skóre na 2 :1. Chotoviny se hrnuly do útoku, pøicházela
jedna ance za druhou, dokonce
i prázdná brána se naskytla domácím. Nic z toho neskonèilo gólem,
a tak udeøil soupeø, který dal gól zase
v posledních minutách zápasu.
I pøes snahu vech vyhrát lo o ztrátu bodù. Doufejme, e dorostenci u
koneènì prolomí v dalích zápasech
smùlu!

FANTAZIE! ÁCI NA JAØE VÁLÍ

Starí áci Chotovin v krajském
pøeboru na jaøe pøedvádìjí skvìlé
výkony a sbírají body. Jetì neprohráli a získali 11 z 15 moných bodù.
Postupnì vydøeli remízu 0:0 na høiti
lídra soutìe. Ètyøi Dvory doma ztratily první body právì s Chotovinami.
Pak áci zvládli derby s Táborem B,
remizovali 1:1 a vyhráli na penalty.
Úspìní byli i v Èeském Krumlovì,
zápas skonèil 2:2 a taky vyhráli penaltový rozstøel. A kvìten zaèali famóznì. Nejdøív porazili Hlubokou
2:1 a poté vyprovodili Bechyni debaklem 13:0. To je rekordní výsledek Chotovin v krajském pøeboru.
Na zaèátku jara jsem mìl obavy.
Kvùli poèasí jsme tøi zápasy museli
odloit a mìl jsem strach, aby to kluky po dobré zimní pøípravì nevyvedlo
z rovnováhy. Ale bál jsem se zbyteènì. Tým lape jako hodinky a zatím

patøí mezi nejlepí na jaøe. Jetì jsme
neprohráli, kluci døou a je vidìt, e
mají obrovskou chu, øíká trenér
Èestmír Køíka.
Letos je soutì ohromnì vyrovnaná, ale trenéøi vìøí, e tým skonèí
v klidu v polovinì tabulky. Na jaøe
sice sestavu oslabují absence zranìných hráèù a jetì ani jednou Chotoviny nehrály kompletní, pøesto
sbírají body. V útoku se rozehrál
Michal Fiala, do formy se dostává
Ondøej Èech a tým drí hlavnì dvojice Duan Mendel a Vojtìch imko.
Daøí se i mladím ákùm. Na jaøe
taky jetì neprohráli a kromì remízy
proti Hluboké si pøipsali samé výhry: Ètyøi Dvory 4:0, Tábor B 5:1,
Èeský Krumlov 3:0 a Bechynì 13:0.
To je bilance, paneèku! Tahounem
je hlavnì David Èech, který navíc
skvìle vypomáhá i v týmu starích
ákù.

Chotovinský fotbal udìlal díru do svìta! Fotbalisté mladí pøípravky pod
vedením trenérky Lenky Mareové se v pátek 19. dubna zúèastnili prvoligového zápasu Èeské Budìjovice - Jablonec. Malí kluci z Chotovin byli
dokonce pøímo na trávníku, na høitì pøivedli hráèe obou ligových týmù.
Pro dìti to byl obrovský záitek a vlastnì i pro jejich rodièe, pøíbuzné
a kamarády, kteøí s nimi na výlet na jih Èech také vyrazili.

Výsledky prvních mistrovských zápasù
Mui A
I. B tøída muù sk.D

Malice  Chotoviny
Chotoviny  Vìtrovy
Meteor Tábor  Chotoviny
Chotoviny  Tøebìtice
Lomnice  Chotoviny
Nová Vèelnice  Chotoviny

5:1 (1:1)
1:1 (1:0)
2:2 (1:2)
2:2 (1:1)
1:0 (0:0)
8:0 (2:0)

Chotoviny  Sobìslav B
Jistebnice  Chotoviny

2:2 (0:2)
1:0 (0:0)

Ètyøi Dvory  Chotoviny
Chotoviny  MAS Táborsko B
Èeský Krumlov  Chotoviny
Chotoviny  Hluboká Odehráno 1.5.2013

0:0 /PK 4:2
1:1 (1:0) /PK 5:4
2:2 (2:0) /PK 8:9
2:1 (0:0)

Ètyøi Dvory  Chotoviny
Chotoviny  MAS Táborsko B
Èeský Krumlov  Chotoviny
Chotoviny  Hluboká

0:4 (0:2)
5:1 (2:0)
0:3 (0:0)
2:2 (1:2)

Okresní pøebor dorostu

Krajský pøebor starích ákù

Krajský pøebor mladích ákù

Rozpisy mistrovských utkání

I.B tøída muù sk.D
21. kolo 11. 5. SO Slavonice  Chotoviny
17:00
22. kolo 18. 5. SO Chotoviny  Kardaova Øeèice 17:00
23. kolo 25. 5. SO Dolní Bukovsko  Chotoviny
17:00
24. kolo 1. 6. SO Chotoviny  Mladá Voice
17:00
25. kolo 8. 6. SO Jistebnice  Chotoviny
16:00
Okresní pøebor dorostu
13. kolo 11. 5. SO Øepeè/Opaøany  Chotoviny
13:00
14. kolo 19. 5. NE Chotoviny  METEOR Tábor B hláenka
15. kolo 26. 5. NE Bøeznice  Chotoviny
12:00
hláenka
16. kolo 2. 6. NE Chotoviny  Malice
17. kolo 9. 6. NE Vìtrovy  Chotoviny
13:00
Krajský pøebor starích (mladích) ákù
21. kolo 12. 5. NE Bøilice  Chotoviny
10:00
15. kolo 15. 5. ST Slavia È. Budìjovice  Chotoviny 16:00
22. kolo 19. 5. NE Chotoviny  Blatná
14:00
16. kolo 22. 5. ST Chotoviny  Trhové Sviny
16:30
23. kolo 25. 5. SO Loko È. Budìjovice  Chotoviny 10:00
24. kolo 2. 6. NE Chotoviny  SKP È. Budìjovice 14:00
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

