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ZDARMA

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání kona-

ného dne 6. listopadu 2014 od 19.00 hodin v pøízemí nové budovy Základní koly v Chotovinách.
Ve volbách do Zastupitelstva obce PaedDr. Jaroslav Nìmec,Mgr. Martina
Chotoviny konaných ve dnech 10. Sochùrková, Milo Filip,Ing. Lubo
a 11. øíjna 2014 byli zvoleni tito za- Bervida, Václav Praák, Mgr. Irena
Bìtíková, Ing. Ivana Novotná, Marek
stupitelé.
Moos.
CHOTOVINY 2014: Josef Pecháè.
Vedení ustavujícího zasedání se ujal
ANO 2011: MUDr. Jiøí Holub.
nejstarí èlen zastupitelstva pan
HASIÈI 2014: Josef Hrstka.
Dr. Jaroslav Nìmec.
TOP 09 a Nezávislí kandidáti:
Pan Nìmec konstatoval, e zasedáMgr. Jiøí Honza.
NEZÁVISLÍ 2014: Mgr. Zdenìk Turek, ní bylo øádnì svoláno tak, aby se
Jan Jordák, Mgr. Duan Mendel, v souladu s § 91 odst. 1 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zøízení), v platném znìní, konalo do
15 dnù ode dne uplynutí lhùty pro
podání návrhù soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování.
Dále konstatoval, e jsou pøítomni
vichni zvolení zastupitelé, take
Povolební rozhovor
zastupitelstvo je usnáení schopné.
Pøedsedající urèil zapisovatelkou
paní Marii Knotkovou.
Zapomenutý symbol Sloení slibu èleny zastupitelstva
Pøedsedající v souladu s § 69 odst. 2
Vánoc
zákona o obcích vyzval pøítomné èleny zastupitelstva ke sloení slibu.
Sloení slibu probìhlo tak, e zapiNabídka
sovatelka p. Knotková pøeèetla slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona
nových knih
o obcích: Slibuji vìrnost Èeské republice. Slibuji na svou èest a svìdomí, e svoji funkci budu vykonáKuelkáøský
vat svìdomitì, v zájmu obce a jejích
obèanù a øídit se Ústavou a zákony
podzim v závìru
Èeské republiky
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a pøedsedající jmenovitì vyzval pøítomné èleny zastupitelstva ke sloení slibu pronesením slova slibuji
a podpisem na pøipraveném archu.
ádný èlen zastupitelstva neodmítl
sloit slib ani nesloil slib s výhradou.
Pøedsedající navrhl na ovìøovatele
zápisu a usnesení paní Ing. Novotnou a Mgr. Bìtíkovou.
Usnesení è. 01/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje ovìøovateli zápisu a usnesení Ing. Ivanu Novotnou a Mgr. Irenu Bìtíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 13, proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.

Dále pøedsedající navrhl, aby návrhová komise pracovala ve sloení:
Mgr. Martina Sochùrková
a Mgr. Duan Mendel,.
Usnesení è. 02/2014/Z01
Zastupitelstvo obce chvaluje návrhovou komisi ve sloení: Mgr. Martina
Sochùrková a Mgr. Duan Mendel.
Výsledek hlasování: Pro 13, proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
Pøedsedající pan Dr. Jaroslav Nìmec
navrhl, aby se dnení jednání øídilo
Jednacím øádem pøedchozího zastupitelstva.
Usnesení è. 03/2014/Z01
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím,
e dnení jednání se bude øídit Jednacím øádem pøedchozího zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro 15, proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøedsedající seznámil pøítomné
s návrhem programu a dal o nìm
hlasovat.
Usnesení è. 04/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.
/pokraèování na str. 4/
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OHL S
Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 15. 7. 2015.
Seznam èinností a informací za 12/
2014 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 práce na jiním a severním portálu
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
u Tábora
 mostní estakáda: betoná øíms
 silnièní most: terénní úpravy
 práce na eleznièním spodku
v nové trase eleznièního tìlesa
 výstavba protihlukové stìny
 stavba technologického domku
â st. Chotoviny
 výstavba objektu TT Chotoviny dokonèovací práce, montá technologie
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC PROSINEC 2014
 pøestavba eleznièního mostu: dokonèovací práce a terénní úpravy
 dokonèovací práce na eleznièním
spodku
 montá PHS
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
1/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova
2489 v Táboøe nebo na tel. èísle
381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko
Øeditel výstavby
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila na svém 1. za-

LISTY CHOTOVINSKA

na na naem území z dùvodu výstavby eleznièního koridoru. Bezplatnì
bude vysazeno 35 stromù.

sedání návrh rozpoètu obce pro
rok 2015. Rozpoèet je vyvìen
na webových stránkách obce
a na nástìnce u Jednoty.
❖ Rada obce schválila termín
pøítích Chotovinských slavností  15. srpen 2015.
❖ Termín obecního plesu je sobota 14. února 2015.
❖ Rada obce schválila vznik stavební komise ve sloení Milo
Filip - pøedseda, èlenové Josef
Pecháè a Ing. Lubo Hort.
❖ V pátek 28. listopadu byly dokonèeny práce na opravì vodovodu v Sedleèku. Oprava spoèívala ve výmìnì èásti vodovodní- (viz. i fotografie na 1. stranì)
ho øadu na návsi a v instalaci uzá- ❖ V souvislosti s touto výsadvìrù vody, které umoní v pøípadì bou budou vykáceny pøenutnosti uzavøít východní èi jiní vìrostlé a dle odborníkù ji
tev vodovodu.
i nebezpeèné akáty v ulici Na
❖ Pøítí zasedání ZO bude ve ètvrtek Vyhlídce (viz foto vpravo).
11. 12. 2015 od 19.00 hodin.
❖ Obec Chotoviny vyuila
❖ Koncem mìsíce listopadu zaèala vý- monost a podala ádost
sadba stromù na nìkterých místech
o dotaci z rozpoètu JihoèesChotovin. Jde o náhradní výsadbu
kého kraje na úhradu doplatstromù za zeleò, která byla vykáceku Obce Chotoviny pøi finan-
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cování oprav komunikací ponièených
povodní v roce 2013. Jde o dotaci
ve výi cca 150 000, Kè.
❖ Kontejner na obleèení byl
v mìsících èervenec  záøí opìt
velmi vyuívaný. Odvezeno
bylo 1 182 kg odìvù. Dìkujeme.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele  bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových
stránkách obce  stále trvá.
Máte-li o tuto slubu zájem,
kontaktujte paní Knotkovou,
tel. 380 284 295.

Mgr. Zdenìk Turek

VOLBY DOPADLY JEDNOZNAÈNÌ, O TO VÌTÍ ZODPOVÌDNOST CÍTÍME
ROZHOVOR SE STAROSTOU
A
MÍSTOSTAROSTOU OBCE
Chotoviny budou mít tøetí volební
období v øadì stejné vedení, starostou je
Mgr. Zdenìk Turek, místostarostou Jan
Jordák. Tentokrát mají silnìjí mandát, ne
kdy pøedtím. Nezávislí 2014 získali v patnáctièlenném zastupitelstvu hned jedenáct
míst. O to vìtí zodpovìdnost ale oba mui
na radnici cítí.
n Výsledky voleb dopadly velmi jednoznaènì. Zaskoèilo vás to? A cítíte vìtí
zodpovìdnost?
Z. Turek: Výsledky jsme oèekávali s velkým napìtím. Vìøili jsme, e budeme
úspìní, udìlali jsme spoustu práce, ale
u voleb je obtíné cokoli dopøedu odhadovat. Tak drtivý výsledek jsme rozhodnì neèekali, to musím øíct na rovinu. Hodnì nás
to potìilo a ujistilo také v tom, e jdeme
dobrým smìrem. A jestli cítím vìtí zodpovìdnost? Ano, cítím. A obrovskou! Tak velkou dùvìru musíme lidem oplatit, jak nejlépe budeme umìt.
J. Jordák: Výsledky voleb nás velmi potìily, to je jasné. Chceme vìci stále zlepovat, snaíme se pracovat co nejlépe, pøesto
jsme mìli mírné obavy, jak to dopadne. Ale
ukázalo se, e lidé dìní v obci vidí podobnì
jako my a podobnì jako my chtìjí obec
posouvat dopøedu. A jsme rádi, e Nezávislí získali tolik mandátù, budeme mít oporu i v zastupitelstvu.
n ádný klid vás ale neèeká. Na obci se
stále nìco dìje, co vás teï zamìstnává
nejvíce?
Z. Turek: Pøipravujeme pøedevím rozpo-

èet na rok 2015 a zabýváme se také tím, co
vechno bude tøeba udìlat a co chceme
zvládnout i v následujících ètyøech letech.
Pøítí rok chceme dìlat chodníky, do 6. ledna musí být na Státním fondu dopravní infrastruktury ádost o dotaci. A také chceme dokonèit výstavbu peèovatelských
bytù. Do rozpoètu zahrneme i dalí projekty, o kterých byla øeè v naem volebním programu.
J. Jordák: Ano, øeíme hlavnì rozpoèet. Blíí
se sice Vánoce, ale na obci je práce nad
hlavu. Sbíráme informace, pracujeme na
projektech a pøipravujeme ádosti o dotace, v lednu musíme mít vechno hotové.
Do následujícího období máme spoustu
plánù, napøíklad chceme zrealizovat výstavbu bazénu, autobusovou toènu, budeme
opravovat silnice, a to i v osadách. Je toho
moc.
n V zastupitelstvu budou pracovat i nové
tváøe, tìíte se na spolupráci?
Z. Turek: Zastupitelstvo má pìtici nových
èlenù. Cítím to rozhodnì jako posun, pøili
dalí kvalitní lidé, kteøí budou pøínosem.
A vìøím, e i diskuze bude bohatí.

J. Jordák: Jsou to lidé, kteøí li do voleb
s tím, e chtìjí pomáhat, take èekám, e
pøinesou nové impulzy. Jsou to rozumní
a kvalitní lidé s vlastním názorem.
n Máte pøed sebou dalí nároèné období, jak vlastnì odpoèíváte?
Z. Turek: Práce a povinností je opravdu
dost, ale snaím se odpoèívat aktivnì. Hlavu si nejlépe vyèistím sportem, jdu si tøeba
zabìhat a hned je mi lépe. A relaxuji i s rodinou, s dìtmi, vnouèátkem. Zázemí je ohromnì dùleité, bez podpory v rodinì bych to
ani snad dìlat nemohl.
J. Jordák: Je pravda, e èlovìk toho má
obèas skuteènì nad hlavu, ale pøijde druhý
den a jede se dál. Tìí chvilka nìkdy pøijde, pak ale potkáte lidi, cítíte jejich podporu a chmury pøejdou. Pochvala od lidí kadého nabije. A samozøejmì také u mì platí,
e rodina je mi velkou oporou.
n Blíí se Vánoce a Silvestr, co chcete
popøát obèanùm do roku 2015?
Z. Turek: Jetì jednou chci podìkovat za
hlasy, je to velká podpora a váíme si jí.
A vem obèanùm chci do nového roku popøát hlavnì zdraví a aby se jim v Chotovinách dobøe ilo.
J. Jordák: Vem obèanùm pøeji zdraví a tìstí, to je jasné. A kdy pøijedou unavení
z práce, aby se cítili doma dobøe. Aby byli
v klidu a pohodì, aby pro nì v Chotovinách
opravdu bylo doma!
DM
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/dokonèení ze str. 1/
PROGRAM:
1. Volba starosty.
2. Volba místostarosty a dalích
èlenù rady obce.
3. Volba orgánù zastupitelstva
obce.
4. Odmìny èlenù zastupitelstva
obce
5. Pøevod práv k bytu è. 166/4
v Èerveném Záhoøí.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøedsedající konstatoval, e nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba starosty a místostarosty veøejným hlasováním.
Usnesení è. 05/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby
volba starosty a místostarosty a dalích èlenù rady obce probìhla veøejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
1. Volba starosty.
Pøedsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolnìná ve smyslu § 71 zákona
o obcích.
Usnesení è. 06/2014/Z01
Zastupitelstvo obce urèuje, e funkce starosty bude vykonávána jako
funkce uvolnìná.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøedsedající vyzval èleny zastupitelstva k podávání návrhu na funkci
starosty. Èlen zastupitelstva pan
Mgr. Duan Mendel navrhl za Nezávislé 2014 do funkce starosty obce
Mgr. Zdeòka Turka. Jiný návrh podán nebyl.
Usnesení è. 07/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny volí
starostou pana Mgr. Zdeòka Turka.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Novì zvolený starosta podìkoval za
dùvìru a øekl, e bude pracovat jak
nejlépe bude umìt a vìøí, e zastupitelstvo bude pracovat jako tým.
Dále uvedl, e uvítá návrhy na zlepení chodu obce a ujal se vedení
zasedání.
2. Volba místostarosty a dalích
èlenù rady obce.
Pøedsedající, novì zvolený starosta, navrhl, aby byl zvolen jeden místostarosta, který bude pracovat jako
neuvolnìný èlen zastupitelstva.
Usnesení è. 08/2014/Z01.
Zastupitelstvo obce urèuje, e v zastupitelstvu bude pracovat jeden
místostarosta. Funkce bude neuvolnìná.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Starosta navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jana Jordáka. Dalí
návrh podán nebyl.
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Usnesení è. 9/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny volí
místostarostou pana Jana Jordáka.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøedsedající navrhl, aby rada obce
byla pro volební období 2014 - 2018
pìtièlenná.
Usnesení è. 10/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny urèuje, aby Rada obce Chotoviny pro
volební období 2014 - 2018 byla
pìtièlenná.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Protoe starosta a místostarosta jsou
ze zákona èleny rady obce, zbývá
zvolit tøi èleny. Pøedsedající navrhl
pány: Josefa Hrstku, Dr. Jaroslava
Nìmce a Josefa Pecháèe.
Usnesení è. 11/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje èlenem rady obce pana
Josefa Hrstku.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 12/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje èlenem rady obce pana
Dr. Jaroslava Nìmce.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 13/2014/Z01
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje èlenem rady obce pana
Josefa Pecháèe.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
3. Volba orgánù zastupitelstva
obce.
Obec má povinnost podle zákona
o obcích zøídit finanèní a kontrolní
výbor.
Finanèní výbor - pøedsedající navrhl na místo pøedsedy Ing. Luboe
Bervidu a dalí èleny: Ing. Marcelu
Dvoøákovou, Mgr. Irenu Bìtíkovou,
Ing. Ivanu Novotnou a Jitku Meszovou.
Usnesení è. 14/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje pøedsedou finanèního výboru pana Ing.
Luboe Bervidu.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 15/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem finanèního výboru paní
Ing. Marcelu Dvoøákovou.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 16/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem finanèního výboru paní Mgr.
Irenu Bìtíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.

Usnesení è. 17/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem finanèního výboru paní Ing. Ivanu Novotnou.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 18/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem finanèního výboru paní Jitku
Meszovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Kontrolní výbor - pøedsedající navrhl, aby pøedsedkyní byla zvolena
sleèna Mgr. Martina Sochùrková
a dalími èleny: Mgr. Radana Vítovcová, JUDr. Vladimíra Kotrlíková,
MUDr. Jiøí Holub a Libor Hrstka. Pan
Mgr. Honza navrhl, aby byl zvolen
za èlena kontrolního výboru. Rád by
pokraèoval v práci, které se vìnoval
v minulých volebních obdobích.
Usnesení è. 19/2014/Z01.
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem kontrolního výboru pana
Mgr. Jiøího Honzu.
Výsledek hlasování: Pro 1, proti 8,
zdrel se 6.
Návrh nebyl pøijat.
Usnesení è. 20/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje pøedsedou kontrolního výboru sleènu
Mgr. Martinu Sochùrkovou.
Výsledek hlasování: Pro 13, proti 1,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 21/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenem kontrolního výboru paní
Mgr. Radanu Vítovcovou.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 22/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje paní
JUDr. Vladimíru Kotrlíkovou èlenem
kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 23/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje pana
Libora Hrstku èlenem kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro 13, proti 0,
zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 24/2014/Z01
Zastupitelstvo obce schvaluje pana
MUDr. Jiøího Holuba èlenem kontrolního výboru.

Loudin & spol. s.r.o.
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Výsledek hlasování: Pro 14, proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato..
4. Odmìny èlenù zastupitelstva
obce.
Zastupitelé s materiály pro dnení
jednání obdreli návrh odmìn pro
starostu, neuvolnìné zastupitele
a èleny výborù a komisí ve smyslu
naøízení vlády è.37/2003 Sb., ve znìní è. 459/2013 Sb..
Usnesení è. 25/2014/Z01.
Zastupitelstvo obce projednalo výi
odmìn starosty, neuvolnìných èlenù zastupitelstva a èlenù výborù
a komisí ve smyslu naøízení vlády
è. 37/2009 Sb. o odmìnách za výkon funkce èlenù zastupitelstev ve
znìní pozdìjích zmìn a doplòkù.
Starostovi, neuvolnìným èlenùm zastupitelstva a èlenùm výborù a komisí budou odmìny vypláceny od
6. 11. 2014 takto:
starosta
44023,- Kè/mìsíc
místostarosta 14500,- Kè/mìsíc
èlen rady obce 1480,- Kè/mìsíc
pøedseda
výboru, komise 1300,- Kè/mìsíc
èlen zastupitelstva 540,- Kè/mìsíc
èlen výboru, komise 200,- Kè/mìsíc
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pøevod práv k bytu v èp. 166
v Èerveném Záhoøí.
Paní M.L. má na základì Nájemní
smlouvy a Dodatku è. 1 ke Smlouvì
o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu jednotky právo k uívání bytu
C1 v bytovém domì èp. 166 v Èerveném Záhoøí. Ze zdravotních dùvodù ádá paní M.L. o schválení pøenechání výe uvedených práv na
manele Ing. V.È. a E.È., oba bytem
Sudomìøice u Tábora.
Usnesení è. 26/2014/Z01.
Zastupitelstvo obce schvaluje pøenechání práv k bytu C1, I. kategorie
v 2. NP bytového domu èp. 166
v Èerveném Záhoøí (bytová jednotka 166/4) vyplývajících z Nájemní
smlouvy ze dne 30.11.2006 a Dodatku è. 1 ke Smlouvì o uzavøení
budoucí smlouvy o pøevodu jednotky ze dne 30.11.2006 s paní M.L.,
bytem iroká èp. 166, Èervené Záhoøí na manele Ing. V.È. a E.È.,
oba bytem Sudomìøice u Tábora.
Výsledek hlasování: Pro 15, proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato
Pøedsedající ukonèil jednání zastupitelstva v 19:30 hodin.
Zapsala: Marie Knotková

Pøijmeme do pracovního
pomìru obkladaèe - kvalita,
samostatnost, spolehlivost,
s øidièským prùkazem B,
zn. nároènìjí øemeslné
práce - interiéry, bazény
(odpovídající ocenìní),
kontakt:
p. Loudin 602 107 120,
www.loudin.eu.
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Podìkování

Chtìli bychom touto cestou velice podìkovat Sboru dobrovolných hasièù z Èerveného Záhoøí za finanèní dar 5.000 Kè,
který nám pøedal starosta sboru pan Josef
Pazourek pro nai tìce postienou dceru
Barborku Novákovou narozenou 27. 2. 2014.
Rádi bychom se s vámi podìlili o ná
pøíbìh.
Jako vichni rodièe jsme se tìili na pøíchod miminka a po celou dobu tìhotenství probíhalo ve bez komplikací. Dnem,
kdy Barborka pøila na svìt, se nám ve
otoèilo vzhùru nohama. Zaèal pro nás nepøedstavitelný kolotoè, na který nebyl nikdo z nás pøipraven. Její první boj o ivot
nastal hned po porodu v porodnici v Táboøe a musela být ihned pøevezena na
novorozeneckou JIP do nemocnice v Písku.
Bohuel byla v takovém stavu, e jsme s ní
nemohli být trvale, ale pouze ji na nìkolik
hodin dennì navtìvovat a podpoøit ji dotykem. Kdy bylo Baruce mìsíc a týden,
tak se maminka tìila na to, e k ní koneènì nastoupí do nemocnice. Z nemocnice
Písek byly pøevezeny do FN Motol. Po tøech
hodinách po pøevozu nastal neèekanì dalí
Baruèin boj o ivot. Okamitì byla pøevezena na oddìlení ARO, kde byla dalích
10 dní hospitalizována v kritickém stavu
a doktoøi jí nedávali moc ancí. Dalí ètyøi
a pùl mìsíce Baruka strávila po rùzných
nemocnicích a prola si spoustou vyetøení a zákrokù, koneènì u v doprovodu své
maminky. Do tøetice své rodièe vystraila,
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kdy doma pøestala náhle dýchat a maminka
jí zachránila ivot vèasnou resuscitací pøed
pøíjezdem rychlé záchranné sluby.
V souèasné dobì jsme rádi, e mùeme
být vichni tøi spoleènì doma a doufáme,
e po nemocnicích budeme trávit co nejménì èasu.
Do dneního dne nemáme stanovenou
diagnózu, a i kdy vekerá provedená vyetøení dopadla v poøádku, je Baruka
v devíti mìsících stále na úrovni novorozence bez známek dalího vývoje. Baruka se narodila bez sacího a polykacího reflexu. Je krmena sondou PEG (hadièka,
která je vyvedena z aludku navenek pøes
bøiní stìnu). Nereaguje vùbec na zvuk a ani
nefixuje oèima. Jediné, co Barborka bezpeènì vnímá, je lidský dotyk. Ráda se chová a je vdìèná za kadé pohlazení. Spoleènì s maminkou dochází na rehabilitaèní cvièení (Vojtova metoda), masáe, aromaterapie a jiné aktivity, které jim obìma
velice pomáhají, baví je a dodávají potøebnou energii.
Baruka je velká bojovnice, nae krásné
zlatíèko, které nám dává odvahu a sílu
bojovat dál. Kadý den je pro nás malý
zázrak, více si váíme vech malièkostí, které nám ivot pøináí, i kdy to není zrovna
vdy úplnì jednoduché. Zdraví je pro nás
dar a nepøijímáme ho jako samozøejmost.
Baruka potøebuje dennì 24 hod. péèi,
která je fyzicky, psychicky i finanènì velmi
nároèná. Vekeré náklady si hradíme sami
(speciální strava, zdravotnický materiál, rehabilitaèní pomùcky a pøístroje potøebné
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k jejímu ivotu) a bez pomoci druhých bychom nemohli situaci dobøe zvládnout.
Proto bychom chtìli podìkovat pøedevím
nejblií rodinì, známým a vem, kteøí nás
pravidelnì podporují. V nejblií dobì
budeme pro Baruku potøebovat speciální
polohovací pomùcky, speciální koèárek
a autosedaèku. Tyto vìci se pohybují øádovì v desetitisících korunách a ve bude
záleet na výi finanèních prostøedkù, které budeme mít k dispozici.
Proto jetì jednou velice dìkujeme vem,
kteøí nás podporují anebo by nás chtìli
podpoøit. Stranì moc si Vaí pomoci v této
nelehké situaci váíme.
Dìkujeme!!!
Rodièe Radek Novák a Anna Horáková
Èíslo úètu: 2663722193/0800
PS: Pøejeme vem krásné a spokojené Vánoce
a v novém roce hlavnì pevné zdraví.

DÙM S PEÈOVATELSKÝMI BYTY ROSTE JAKO Z VODY
V areálu mezi bytovými
domy v Chotovinách vyrostl
dùm s peèovatelskými byty.
Pøed zimou se vechny plánované práce podaøilo dokonèit.
Hrubá stavba u je hotová, støecha také, dùm má okna i dveøe. A dìlníci se nezastaví ani
v zimì.
V zimním období provedeme elektroinstalaci, udìláme
rozvody vody a topení a na
øadu pøijdou také podlahy

a vnitøní omítky. Na jaøe nás pak
èekají hlavnì venkovní práce.
Zatím ve bìí podle plánu,
øíká Radek Bouka, majitel stavební firmy, která dùm staví.
Na jaøe se tedy dokonèí fasáda, stavebníci se pustí do
úpravy terénu kolem domu
a vybudují pøíjezdovou cestu
a parkovitì. Hotovo by mìlo
být do konce èervence 2015.
Dùm bude mít ètyøi bytové jednotky.
DM

Srí Lanka Dne 20. 11. jsme se v knihovnì seli na poslední
veèer vìnovaný vyprávìní o Srí Lance. Pan Èástka opìt pøivezl velké mnoství vzorkù a fotografií a samozøejmì slíbený videozáznam z pobytu na tomto
krásném ostrovì. Tøetí èást reportáe z cest byla vìnována historii ostrova.
O obyvatelích a jejich ivotì jsme se dozvìdìli spoustu zajímavostí v prvním
díle v záøí, druhý - øíjnový pak byl vìnován faunì a flóøe ostrova.
Pro úèastníky Barevného ètvrtku bylo pøipraveno k ochutnání pìt druhù
jídel pøipravených podle originálních receptù ze Srí Lanky. Kadý si nael to
své a ochutnávka byla zajímavá. Nejvìtí úspìch asi mìla cizrna, kiribath
(mléèná rýe) a vaøená vejce na tvrdo s curry. Po novém roce se tìíme na
dalí setkání s panem Èástkou. Který svìta kraj nám pøedstaví tentokrát, není
jetì rozhodnuto, výbìr je veliký, nabídka lákavá. Tìíme se na návtìvníky
knihovny a dalí záitky z cest pana Jindry Èástky.
Pøednáka

o potravinách, které pøirozenì odkyselují organizmus.
V polovinì mìsíce listopadu jsme se seli v knihovnì a také mlsali a ochutnávali. Tentokrát zdravì a pro zdraví. Vyslechli jsme, které potraviny a kombinace nám kodí, èím my kodíme potravinám pøi pøípravì i podávání. Jak
s nimi zacházet, aby nám dávaly energii, aby nám chutnalo a aby nás potraviny léèily. Dùleité byly pro úèastníky tipy na levné nákupy a levné a jednoduché recepty. Po novém roce se sejdeme zas a pøidáme nìjaké cviky pro
eny, pro zdraví a krásu.
. Petrásková
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NOVÉ KNIHY
OTTOVA OBRAZOVÁ ENCYKLOPEDIE. Prùvodce fascinujícím svìtem
zvíøat. Pøibliuje nejnovìjí vìdecké
poznatky, popisuje obrovskou rozmanitost a pozoruhodnou pøizpùsobivost ivoèichù klimatickým a geografickým podmínkám. Popisy základních skupin a druhù ivoèichù vývoj, èlenìní, biologie, chování, etologie. Mnoství zajímavých informací o známých i prapodivných tvorech.
Jiøí Viewegh  VÌNOVÁNO ENÁM.
Moje povídky líèí neobvyklé, a
mnohdy dramaticky tragické události
z prostøedí porodních a operaèních
sálù, které jsem sám proil. Jejich
zveøejnìním chci naí ètenáøské obci
pøiblíit fakta o èinnosti tìch, kteøí
se ve dne i v noci pohybují na ostøí
noe mezi ivotem a smrtí jim svìøených pacientek.
Emil patný  ESTÉBÁCI, TUNELÁØI, MILIARDÁØI A -- DRUHÁ
VLÁDA, aneb, Ukradená , èi spíe
rozkradená revoluce. U sám název knihy jasnì napovídá, o co
v knize jde. Kniha se dìlí na dvì èásti. První èást popisuje dva pøípady
doposud nikdy nezveøejnìného tunelování a zároveò pøipomíná nám
známé pøípady, které souvisí s lidmi, kteøí se pohybovali okolo tìchto
dvou pøípadù. Zároveò si vímá
i podílu bývalých èlenù StB na tìchto pøípadech. Druhá èást knihy je vìnována selháním politických elit.
Ondøej tindl  MONDSCHEIN. Román Mondschein je znepokojivou
vizí svìta po blíe neurèené katastrofì; sledujeme v ní komunitu pøeivích, soustøedìnou v severo èi
východoevropských kulisách, jejich
neurèitá pochmurnost odráí neradostnou situaci hrdinù: ti proli dokonalým vymytím mozkù a nyní ijí
v totalitním státì, jen odmìnou za
naprosté podrobení nabízí oddych
ve virtuálním svìtì zvaném Dorma
(pùvodnì lo zøejmì o vojenský simulátor, nyní vak Dorma nabízí lidem paralelní existenci, iluzi plnohodnotného ivota, ne-li dokonce
iluzi svobodné vùle).
Nejlepí svìtové ètení 2007  Klamný
dojem, Kouzelná hodinka, Advokát,
Nejvìtí ance  svazky ètyø úspìných románù svìtových autorù.
Lurence Dal Cappelo  DOKTORKA
LAURA. Mladá praktická lékaøka Laura naplno ije svou nároènou profesí. Její manel Paul je dìtský kardiochirurg a velmi touí po dítìti, avak
Laura zatím váhá. Její nerozhodnost
vyvolává neshody, manelství dostává trhliny.
Francesca Marciano  ÈERVENÝ
DÙM. Rozpadající se Èervený dùm
koupila babièka Aliny Stradové
v dobì, kdy o nìj nikdo nestál. Alina
chce dùm prodat a pøitom vzpomíná na eny, které vytváøely temnou
minulost rodiny. Alinina babièka Renée se nenechala svazovat konvencemi. Matka Alba se provdala za autora scénáøù a z jejich vztahu vzniklo nejen velké umìní, ale také ne-

snesitelný smutek. A
nakonec je tu Alinina sestra Isabela,
kterou láska k politice dovede a ke
zradì. Èervený dùm je román o lásce a ztrátách, o tajemstvích a lích
a o zaslepenosti, s ní se díváme
na ty, které milujeme.
Nejlepí svìtové ètení  Andìlské
vodopády, Orbit - Kip Dawson, Èerné
slunce, Dobrý roèník  svazky dalích ètyø úspìných románù svìtových autorù.
Tomá Záøecký  NÁVRAT NA LONGSTRAY. Dvanáctiletá Ellen Longstrayová pøiplouvá po smrti rodièù
do viktoriánské Anglie, kde se má
setkat se svým posledním ijícím
pøíbuzným, baronetem Thomasem
W. Longstrayem. Podivínský staøec,
kterého okolí povauje za vtìlení
ïábla, vak u pùl století neopustil
zdi chátrajícího zámku. Tam ije
obklopen pouze tøemi slouícími majordomem Alfrédem, jeho dcerou
Rachel a zahradníkem Robbinsem.
Pro mladou dívku se ponuré sídlo
záhy mìní v místo hrùzy.
Ludmila Kollmannová  ANGLIÈTINA NEJEN PRO SAMOUKY. Nové,
revidované, upravené a doplnìné
vydání oblíbené uèebnice angliètiny, která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro koly a kursy. Pøístupnou formou vede naprosté zaèáteèníky a falené zaèáteèníky
k osvojení základních znalostí anglické mluvnice, slovní zásoby v rozsahu asi 1600 slov, frazeologie a výslovnosti.
Vladimír Antonín  HOUBY. Pokud
nepatøíte právì mezi vyhláené znalce hub a neustále ijete v nejistotì
a obavách odkázaní na pomoc
a radu nìkoho jiného, pak jistì oceníte tuto publikaci, která vám bude
dobrým rádcem po celou houbaøskou sezonu.
Patrick Taylor  DOKTORE, TO BYSTE
SE DIVIL. Ètenáøi románù Patricka
Taylora znají Kinky Kincaidovou jako
pohodovou hospodyni, která se stará o dva èasto velice pøepracované
doktory. Pøíhody, které proívá v malebném irském mìsteèku Ballybucklebo, jsou tak opravdové, jako by tady
ila odjakiva. Zdání vak klame.
Nae milá Kinky se narodila a vyrùstala jako Maureen OHanlonová na
farmì v hrabství Cork v Irsku. Jako
malá mìla hlavu plnou snù, velké
romantické srdce, a k tomu zdìdila
po své matce zvlátní dar - vidìt
za hranice ivota.
Jitka Proková  LÁSKA PO KAPKÁCH. Jaké dùvody vedou souèasné tøicátníky k rozhodnutí ít jako
single? Není to spí nechtìná volba
a trest za pøíliné váhání? Tyto i jiné
otázky nabízí ètenáøi nová próza Jitky Prokové Láska po kapkách. Je
pøíbìhem Luisy a Richarda - pøíbìhem dvou osamìle ijících lidí, kteøí
se kdysi poznali za tragických okolností a po letech na sebe náhodou
znovu narazili v menze mnichovské
univerzity.

Marilynne Robinson  GILEAD. Gilead je mìsteèko v americkém státì
Iowa. Rodina reverenda Amese je
zde zakoøenìna jako sukovitý strom
odolávající vem pøírodním vlivùm
i katastrofám jakéhokoli druhu. Na
sklonku ivota reverend sepisuje
velmi dlouhý a takøka nekoneèný
dopis pro svého malého synka, kterého mìl ve velmi pozdním vìku.
Václav Gruber  ZASTØELTE TOHO
CHROMÉHO KONÌ. Co jsou to vlastnì vztahy mezi muem a enou?
Jindøich a Kamila, oba jsou ve støedním vìku, kdy u si èlovìk umí ivot
vychutnat. Mít radost z práce, z rodiny, z milování. On je silný a neporazitelný, a pøece ví, e kadé dveøe
se jednou zavøou. Ona je poøád jetì
hezká a pøitalivá, a pøece ví, e vrásky, na které se dívá v zrcadle, budou
kadé dalí ráno hlubí. Je samostatná a umí ít bez opory, pøesto
vak hledá v ivotì pevný bod.
Laura Walden  UPROSTØED RÁJE.
Grace cestuje na Nový Zéland za
svou láskou a také proto, aby se setkala s biolokou Suzan. Ta jí postupnì vypráví tragický pøíbìh své
rodiny, líèí neastnou událost, po
ní má zjizvený oblièej.
Kazuo Ishiguro  SOUMRAK DNE.
Lze se celý ivot opájet iluzí o dùstojnosti naeho úkolu? Majordomus Stevens si s ní bohatì vystaèí.
S buldoèí zaslepeností si pøedsevzal
slouit svému pánovi do roztrhání
tìla, a tím neménì svìdomitì promarnil i vlastní vyhlídky. Nejvìtí
potí je vak v tom, e tento toporný
lokaj není tak docela muem bez
vlastností.
Wilbur Smith  POSEL SLUNCE.
Louren Sturvesant utrácel peníze
moudøe, stejnì jako jeho pøedkové.
Mìl vùli i finanèní sílu pomoci svému pøíteli Benu Kazinovi splnit ivotní sen a financoval jeho expedici
do ztraceného mìsta k pokladùm,
které se tam prý nalézaly. Ale dávno
ztracené mìsto ovládá zlo vyputìné jako din z láhve v mlhách dávné
historie. Zlo probuzené pøíjezdem
Bena, Lourena a jejich spoleèníkù si
ádá pozornosti ve formì krvavých
obìtí.
Nora Roberts  KOUZLO OKAMIKU.
Laurel je do Dela zamilovaná od první chvíle, co ho poznala. Dlouho potlaèované city ji pøimìjí, e jednou
popustí uzdu své vánì a vroucnì
Dela políbí. Zaskoèený Del si musí
chtì nechtì pøipustit, e mu Laurel
vùbec není lhostejná, ale copak se
mùe úspìný právník oenit s nemajetnou cukráøkou?
Leo Kessler  VLÈÍ SMEÈKA  PONORKA U-69. V roce 1944 se Christian Jungblutt, dvacetiletý nováèek
námoønictva, vydává na svou první
velitelskou misi. Nìmecké vrchní
velení urèilo boji zocelenou a stateènou posádku ponorky U-69 k provedení témìø nemoného úkolu napadnout domovskou základnu
britské flotily ve Scapa Flow.
Helmuth Nowak  KRVAVÝ KAVKAZ.
Omezené zdroje pohonných hmot,
nutných k vedení války, vedly nì-
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mecký generální táb k plánu zmocnit se ruských naftových polí na Kavkazu. Odøíznutí od nafty a tras, uívaných k dopravì americké váleèné
pomoci, by umonilo rychlou poráku Ruska a ve spojení s Rommelovou armádou i ohroení britských
drav v Africe a Asii. Kniha je pokraèováním románu Za vlast a za chlast,
vydaného v minulém roce.

PRO MLÁDE

Petr Chudoilov  PØÍLI MNOHO
ANDÌLÙ. Povídkáø, fejetonista, esejista a autor pohádek, jeho dílo bylo
ocenìno Èestnou listinou IBBY
a prestiní Evropskou cenou za nejlepí nìmeckou pohádku, se vrací
i k tìm nejmladím èeským ètenáøùm. Kniha fantaskních povídek pro
dìti vychází v pøekladu samotného
autora po dvaceti letech od prvního
vydání v nìmeckém jazyce.
Alois Mikulka  POHÁDKOVÝ LUNAPARK. Malíø a autor desítek dìtských knih, tvùrce nezapomenutelných postavièek létajících èarodìjnic, dobráka Emily Pacièky a jeho
kamarádù zajícù, vytvoøil pro dìti
novou obrázkovou kníku Pohádkový lunapark.
Ilona Eichlerová  LOGOPEDICKÉ
POHÁDKY. Autorka vytvoøila dìtem
blízké pohádkové pøíbìhy, a to na nejèastìji procvièované skupiny hlásek.
Kniha je pomocníkem pøi procvièování správné výslovnosti. Bìhem logopedického nácviku se postupuje
od slabik, slov, pøes øíkanky a k vyprávìní. Jestlie dítì zvládá hlásku
v øíkance, je potøeba upevnit ji v delím celku. Nejvhodnìjím textem pro
dìti tohoto vìku jsou pohádky.
PRINCEZNY. ÍPKOVÁ RÙENKA.
Kolekce esti bohatì barevnì ilustrovaných pohádek, z nich kadá vypráví nesmrtelný pøíbìh jedné slavné a krásné princezny, který zaujme
nejen dìti, ale jistì potìí i dospìlé.
Kolekce obsahuje pohádky Snìhurka, Popelka, ípková Rùenka, Kráska a zvíøe, Princezna na hráku a Malá
moøská víla. Kadá z pohádek je prodejná samostatnì.
Nicholas Harris  RYTÍØI. CESTA DO
MINULOSTI. Brány do minulosti se
otevírají... Tomá a Hanka mají hodného dìdeèka, který má obrovskou
knihovnu se stovkami starých knih.
Jednoho detivého odpoledne, pøi
prohlíení dìdových pokladù, se stane zvlátní vìc. Jedna kniha znièehonic vypadne a v mezeøe po ní se
objeví tajemná dvíøka.
Renzo Barsotti  ZVÍØATA KOLEM
NÁS. Rozhlédnìte se kolem sebe!
Vydejte se na louku, do parku, k rybníku. U na první pohled uvidíte
mnoho zajímavých ivoèichù: hmyz,
ptáky, slimáky...
Louise Dickson  DETEKTIVNÍ KANCELÁØ ÁJA A BEN. Kdy se v Hafanovì rozíøily únosy psù, byli detektivové Ája a Ben u toho. Najdou
únosce? Mùete jim pomoci rozøeit zloèin. V knize najdete stejné pátrací metody kriminalistù jako pouívají opravdoví detektivové.
. Petrásková
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ZAPOMENUTÝ SYMBOL VÁNOC
Jak ten èas letí! Pøed rokem jsme
si na tomto místì vyprávìli o hlavním symbolu tohoto sváteèního
èasu - vánoèním stromku a dnes
bychom mìli v této tématice pokraèovat. Co o to, tìch symbolù bývalo velice mnoho, ale v posledních
letech øada z nich upadá v zapomnìní, stejnì jako se rozplývá pùvodní
poslání vánoc.
Jen staøí lidé si dnes moná vzpomenou na jiný vánoèní symbol, který nesmìl chybìt v ádné domácnosti, na tzv. frantika - kadidlo
chudých. To bylo slávy, kdy se frantiek pøed ètvrt tisíciletím objevil na
trhu! Nahradil tak kadidlo, které do
té doby bylo pro naprostou vìtinu
domácností finanènì nedostupné.

Kdy podle staré legendy pøed
dvìma tisíci a ètrnácti lety dorazili
Tøi králové po jedné z nejstarích obchodních cest na svìtì do Betléma,
na høbetech velbloudù astnému
novorozenci pøivezli mnoho vzácných darù - zlato, myrhu a kadidlo,
které v té dobì bylo draí ne zlato.
To proto, e zlato se nacházelo na
mnohých místech, ale pro voòavé
kadidlo a myrhu existoval jediný
zdroj v horských oblastech jiní Arábie, Somálska a Etiopie.
Kadidlo se tu získávalo z pryskyøice kadidlovníku a myrha z pryskyøice myrhovníku tak, e po naøíznutí kùry zaèala ze stromù prýtit
mléènì bílá áva, ze které se po
uschnutí vytvoøila luto-bílá prysky-

øice. Tu pak od zaèátku prvního tisíciletí pøed naím letopoètem rozváely karavany do celého svìta. Vìdci
zjistili, e tyto látky se v Orientì pouívaly ji v pátém tisíciletí pøed naím letopoètem, ale v køesanské mi
se objevily a ve ètvrtém století po
Kristu. Vùnì kadidla mìla symbolizovat modlitby, které vìøící posílali
k bohu. Myrha a kadidlo daly základ
k bájnému bohatství tam ijících
podnikatelù. O kadidlo byl mimoøádný zájem, protoe vùnì a dým ze
zapáleného kadidla lidem symbolizovala jejich modlitby stoupající
k nebesùm.
Jak ji bylo øeèeno, cena kadidla
dlouho pøevyovala cenu zlata a pro
naprostou vìtinu lidí proto bylo
nedostupným luxusem. Vùnì kadidla se pro kadou domácnost mohla stát samozøejmostí a v první tøetinì 17.století díky astnému nápadu dnes ji neznámého podnikavce
ze saské vesnice Crottendorf, kterého napadlo pøipravit smìs kadidla
z tìsta, které sestávalo z døevìného uhlí, bramborového krobu, jemných bukových pilin a voòavých pøísad. Z této hmoty se nejdøíve hotovily vykuøovací svíèky, nebo té
kuelky, které hned vzbudily ohromný zájem a vlnu nadení.
Vonné èerné kuelky a trojhránky se brzy staly velikou módou.
V první polovinì 19. století k tomu pøispìla i zmìna vánoèních zvyklostí,
ale také døevìný Rauchermann,
vykuøovací muíèek, èili kouøník.
Byla to døevìná figurka, která pomocí zapáleného frantika, vloeného do jejího tìla, vypoutìla  vìtinou z dýmky  voòavý kouø. V cizi-

nì se vyskytlo jetì mnoho podobných kouøníkù, ale u nás jsme zùstali vìrni svému frantikovi. Takový
frantiek byl zhotoven z døevìného
uhlí, myrty, kadidla, cedrové kùry
a santalového døeva. Urèitì v tom
také bylo kus výrobního tajemství.
Ale jak frantiek vlastnì pøiel
ke svému jménu?
Øeknu pøímo, e to je jedna z jeho
záhad a vìdci jí stále nemohou odhalit. Nabízí se nìkolik vysvìtlení,
ale ádné nelze s urèitostí potvrdit.
Nelze ani vylouèit, e èeskou podobu názvu mohla také ovlivnit vzpomínka na zakladatele øádu, na sv.
Frantika z Assisi, ale také to, e se
frantikánùm lidovì øíkalo frantici.
Èeské vánoèní domácnosti ale
nezaèaly vonìt a pøíchodem frantikù a kouøníkù. Knìí v bílém rouchu ji døíve okuøovali kadidlem tou
dobou nìkteré domy, do nich pøicházeli, aby dokonale vypudili ïábla - kníete temnot. Dìlo se tak od
sv. Lucie po Hod boí, tedy v dobì,
kdy podle starých bájí a legend
i naím krajem táhli pohantí bohové s vojskem duchù. Této staré tradice hojnì vyuívaly eny, které ádaly, aby jim byl dán kousek kadidla, aby mohly hádat, jak horoucnì
jsou milovány svými maneli, pøípadnì i jinými mui.
Frantiek poslední dobou vymizel z naich domácností, a v tom lepím pøípadì byl nahrazen moderními vonícími prostøedky. Na druhé
stranì pravdìpodobnì ubylo zahoøení zpùsobených jeho nevhodným
umístìním, ale to by nám museli øíci
hasièi. Ale v kadém pøípadì se
z naeho ivota tie vytratil dalí vánoèní symbol.
Jaroslav Wimmer

upkyDupky pro Vás poøádají
a srdeènì Vás zvou

v sobotu 20. 12. 2014
od 15 hodin do parku
v Jeníèkovì Lhotì
na

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
6 5 let Eva Nechvátalová, Èervené Záhoøí
Marie Kuèerová, Chotoviny
70 let Marie Filipová, Chotoviny
Pavel Hroch, Chotoviny
7 5 let Miroslav Voborský, Jeníèkova Lhota
8 5 let Marie Bukvajová, Èervené Záhoøi
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ
U STROMEÈKU

Program:
15.00 - vánoèní koledy zazpívá skupina JAMI.
Pøíjemné pozastavení a popovídání u rozsvíceného
stromeèku, popíjení vánoèního svaøáèku a pojídání
veho dobrého.
Církev èeskoslovenská husitská v Chotovinách
oznamuje, e mimo pravidelných nedìlních
bohoslueb jsou vichni zváni na

ADVENTNÍ setkání pøi èaji: v úterý 16. 12.
od 16.00 hodin.

BOHOSLUBY:

TÌDRÝ DEN 24. 12. od 14.30 hodin
BOÍ HOD VÁNOÈNÍ 25. 12. od 10.30 hodin
NOVÝ ROK
Oldøich Horek, faráø
1. 1. 2015 od 10.30 hodin
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Podzimní èást kuelkáøské sezóny 2014/15 se dostává do finále

Mistrovské so utìe míøí k závìru podzimní poloviny.

Napínavá utkání se astnými konci se støídají s tìmi opaènými,
ve s nábojem a jak to má být...

Drustvo A  Divize Jih

TJ Centropen Daèice  Chotoviny 2682 - 2606  6,5 : 1,5 Hrstka 470,
Køemen 390, Foøter 422, Vacko 467, Hein 430, Bartoò 427.
Z Daèic jsme poslední léta vozili body. I letos jsme si pøáli nìjaký pøivézt
domù. Bohuel se zápas nevyvinul dle pøedstav. Libor udrel nejlepího
domácího hráèe, ale Petr nevyuije selhání soupeøe a prohrává. Následná dvojice pøináí bod pro tým, díky pìknému výkonu Míry. V závìru u
Zbynìk s Honzou kýený obrat nezaøídili a body nyní zùstaly domácím.
Chotoviny  TJ N. Mìsto na Mor. 2593 - 2520  5 : 3
Hein 475,
Køemen 471, Foøter 376, Hrstka 439, Vacko 401, Bartoò 431.
Nové Mìsto si døíve s chutí odváelo body z naí kuelny, ale v tomto
zápase tomu bylo jinak. Hry byly jako na houpaèce, ale se astným
koncem pro nás a cenné vítìzství je nae.
TJ Sokol Slavonice  Chotoviny 2559 - 2537  6 : 2
Bartoò 437,
Køemen 413, Hrstka 424, Hein 424, Bervida 426, Vacko 413.
Zápas s prvními Slavonicemi, které v sezónì prohrály jen jednou, byl
velmi tìký. Se soupeøem jsme dreli krok celý zápas, ale nevýrazné
výkony vech naich hráèù na vítìzství nestaèily a prohra o 22 kuelek
byla velmi hoøká.
Chotoviny  KK PSJ Jihlava
2652 - 2500  8 : 0
Hrstka 462,
Køemen 461, Hein 461, Bervida 402, Vacko 408, Bartoò 458.
V posledním domácím zápase tohoto roku jsme pøedvedli nejhezèí hru
za celý podzim. Po vyrovnaných pìkných výkonech jsme soupeøi nedali
anci a neoblíbeného kanára si odvezli hosté z Jihlavy.

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B  TJ Sokol N. Hrady 2465 - 2451  7 : 1 Chobotský 428,
Køemenová H. 420, Svatoová 404,
Køemenová L. 409, Kuèerová 404, Svaèina 400.
V listopadu nás èeká série ètyø domácích zápasù a naím cílem je získat
maximum moných bodù. Zaèali jsme se soupeøem z Nových Hradù. Ten
nepøijel v optimální formì a zdánlivì snadno vyhráváme. Ale vítìzství
o pouhých 14 kuelek napovídá, e jednotliví hráèi museli o své body
tìce bojovat. Vichni zaslouí pochvalu.
Chotoviny B  TJ Kunak
2492 - 2499  2 : 6 Chobotský 460,
Svatoová 412, Makovcová 414, Køemenová L. 396, Kuèerová 393, Svaèina 417.
Zápas s Kunakem zaèal Honza ve velkém stylu. 460 poraených kuelek
je èíslo, které stojí za zmínku. Vedeme 1 : 0 a + 57 døev. Dalí duely se
nám u tak nedaøí. Holky do posledních hodù bojují o své body, ale jedna
za druhou prohrávají vdy o pár kuelek. Vdy nìjakým zázraèným hodem soupeøe. Rázem prohráváme 1 : 4 a -14 kuelek. Poslední Jirka
hraje u jen o remízu. Svého soupeøe musí pøehrát alespoò o 15. Svede
jen o sedm, take body jsou teï nìkde v Kunaku. Bohuel.
Chotoviny B  KK Èeský Krumlov 2536 - 2498  6 : 2
Kuèerová 439,
Chobotský 429, Svatoová 406, Køemenová L. 423, Makovcová 428, Svaèina 411.
Krumlov pøijel dohrát z øíjna odloené utkání. Tradiènì dobøe zaèíná
Honza, a Gábina na druhém místì nejlepím naím výkonem potvrzuje
letoní dobrou formu. Vedeme 2 : 0. Tøetí Iva se naopak s formou potkává
spí na tréninku a v zápase se jí nedaøí podle jejích pøedstav. Svùj duel
nakonec prohrává. Lenka s Ájou hrají výbornì. Bodují a pøidávají spoustu kuelek. Ty u Jirka snadno udrí a zaslouenì vítìzíme nejlepím
letoním domácím výkonem.
Chotoviny B  TJ Sokol Sobìnov 2454 - 2459  4 : 4 Chobotský 426,
Kuèerová 407, Svatoová 421, Køemenová L. 406,
Makovcová 390, Køemenová H 404.
Máme ty domácí zápasy jak na houpaèce. Jednou se ve výkonech sejdeme a je z toho èíslo, a za týden je to naopak. Spí ne se soupeøem
bojujeme sami se sebou . Sobìnov nevypadal, e by nám chtìl stát
v cestì za vítìzstvím. Celkem snadno se nám daøí navyovat ná náskok
a na 4 : 0 a + 68 kuelek. Ale poslední dvojice soupeøù dokázala vyboèit
z dosavadního herního projevu hostù a zvrátit tak celkový výsledek v ná
neprospìch o mizerných 5 kuelek. Sobìnov je vdy lídrem naí soutìe
a bod pøed samotným zápasem bychom moná brali. Bohuel za tìchto
okolností jsme nakonec o jeden pøili. No nic, pøítì se pokusíme bodovat v Budìjovicích.
TJ Loko È. Budìj.  Chotoviny B 2543 - 2562  4,5 : 3,5Svatoová 437,
Køemenová H. 430, Køemenová L. 413, Kuèerová 423,
Makovcová 433, Svaèina 426.
V Budìjovicích jsme bojovali do posledních hodù o vítìzství. Bohuel
nás nakonec body minuly. Soupeø sice porazil celkovì ménì kuelek, ale
vítìzství v jednotlivých duelech jim staèila na nejtìsnìjí zisk obou bodù.
koda, holky hrály moc pìknì.

Drustvo D  Okresní pøebor

KK Lokomotiva Tábor C  Chotoviny D
2400 - 2485  2 : 6
Kubeová 454,
Nový 412, Otradovec 419, mejkalová 413, Filip 418, Køemenová A. 369.
Po prvním duelu vedeme 2 : 0 o 85 kuelek, dalí dva prohráváme a je to
tedy 2 : 2, ale jetì stále vedeme o 64 kuelek. V poslední rundì hrající
Milo s Alenou poráí oba své soupeøe a tak zaslouenì vyhráváme.
Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2260 - 2204  7 : 1
Nový 391,
Kubeová 389, Filip 370, Køemenová A. 359,
mejkalová 389, mejkal 362.
Celkem jednoznaèný zápas, vedeme od zaèátku a a v poslední dvojici
hrající Míra Fencl získává bodík pro Loko, jinak by to byl sluný kanár.
Nutno dodat, e nae výkony nebyly ale nijak oslnivé.
Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov A 2379 - 2470  4 : 4
Kubeová 431,
Otradovec 417, mejkal 412, Køemenová A. 316,
Filip 418, mejkalová 385.
Utkání s Chýnovským áèkem, které do okresu spadlo z vyí soutìe,
bylo pro nás zkoukou. Chýnovtí u nás chtìli vyhrát, ale hned od zaèátku
jsme jim dali jasnì najevo, e lehké to tedy nebude. Skvìle hrající
Anièka rozdrtila v úvodu soupeøe o 48 kuelek, ve druhé dvojici vítìzí
Petr o 3 kuelky a ve tøetí Láïa o 9 kuelek. Tøi nula a vedeme o 60.
To byla sluná sprcha pro soupeøe. Pak se ale nedaøí Alèe, nicménì
Milo opìt vítìzí a tak jetì máme nadìji na vítìzství, pøípadnì remízu.
Stav 4 : 1 a prohráváme o 101. Nastupuje Klárka s Oldou Roubkem.
Nehraje patnì, ale na soupeøe to nestaèí. A tak v nádherném utkání
získáváme bod a jsme spokojeni.
Chotoviny D  TJ Silon SÚ D
2281 - 2300  3 : 5 mejkalová 411,
Kubeová 395, Otradovec 383, Liková 354, mejkal 342, Filip 396.
Od zaèátku se jednotlivé dvojice bijí o kadou kuelku. Na vítìzné dvojice
je skóre 3 : 3, ale soupeø pøece jen tìch kuelek poráí více. V závìru
hrající Milo mìl ve na dosah, ale bohuel moná i díky taktickému
jednání ze strany soupeøe se mu nepodaøilo zvítìzit. Nic se nedìje,
jedeme dál a pøítì se má Silon D na co tìit!
Podzimní èást soutìí nám pomalu konèí, budeme hodnotit úèast a výkony
jednotlivých drustev a jednotlivcù. Ji nyní mùeme vak hovoøit o úspìných vstupech do hry o pøední umístnìní.
Jako kadoroènì pøipravujeme turnaj Mikuláské koulení pro dìti, mláde
i dospìlé, zaèínající i pokroèilé... Doufáme v tradiènì velkou úèast a tìíme
se na Vás.
M. Vacko
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Florbalisté plní plán
Florbalisté si pøed sezónou vytýèili hrát v nadstavbì o støed tabulky,
tzn. v základní skupinì skonèit na 3.
a 4. místì. V polovinì soutìe byli
na 4. místì se stejným bodovým ziskem jako tým na 3. místì.
První listopadový turnaj nám los
urèil soupeøe z 1. a 2. místa. Proti
tìmto týmùm jsme byli bez nároku
na body a celkem po odevzdaném
výkonu prohráli 1:6 s Delfíny a 2:10
s Vajgar bojz.
Druhý turnaj proti týmùm z opaèného pólu tabulky byl zajímavý. Nejprve zápas se Sokolem Jistebnice,
posledním týmem tabulky, byl vyrovnaný jak hernì tak na skóre. Po
8 minutách soupeø fyzicky odpadl

a bylo otázkou èasu, kdy se prosadíme. V poloèase
jsme vedli 2:0. Po
pøestávce jsme rozjeli brankostroj,
který skonèil 8:0. Druhý zápas proti
NaughtyBoys Pacov sliboval velmi
vyrovnaný zápas, protoe tento tým
loni skonèil tìsnì za námi. Soupeø
nám dal dárek tím, e zapomnìl na
zápas a my vyhráli kontumaènì 5:0.
Poslední listopadový turnaj byl
zaèátkem odvet. My jsme nastoupili
v nových dresech, ale hra byla stejná jako ve starých. První proti Sokolu Jistebnice byl stejný jako první
vzájemný zápas, jen soupeø nevydrel tak dlouho. Po 5 minutách to

bylo 2:0, v poloèase 6:1 a koneèný
výsledek 12:2 mluví za ve. Druhý
zápas proti Vajgar Bojz byl také stejný jako první vzájemný zápas. Nemìli jsme nárok. Jen za stavu 2:0 se
nae hra zlepila a chvíli jsme hráli
vyrovnanou partii. Pak série individuálních chyb zpùsobila jasnou výhru soupeøe 6:1.
P. Havlík

Tabulka
skóre body
1. Delfíni Tábor
52 : 18 24
2. Vajgar Bojz J.H.
61 : 16 21
3. FbK Pivní Vlny SÚ 46 : 21 15
4. Draci Chotoviny
35 : 35 12
5. Real Tábor
25 : 44 6
6. Naugthyboys Pacov 25 : 42 5
7. FbC Sokol Jistebnice 8 : 76 0

CIZINEC VE SLUBÁCH CHOTOVINSKÉHO FOTBALU
Ukrajinec Volodimir Bondarev válí tøetí sezonu za áèko

Je mu 32 let, ale tolik byste mu
rozhodnì nehádali. Pøipomíná spí
kluka po maturitì. Krátké vlasy, mení
postava, tíhlý, na trávníku se pohybuje s neuvìøitelnou lehkostí. Rychlý jako vítr a v noze má dynamit. To
je Volodimir Bondarev z Ukrajiny.
l V Chotovinách hrajete u tøetí
sezonu a jste tahounem áèka. Jak
jste v týmu spokojený?
Fotbal mì stále neuvìøitelnì baví, to
je hlavní. Cítím se tady dobøe. Tým
se dal docela dohromady, kdy nám
to sedne, hrajeme skvìlé zápasy.
Myslím, e kdyby kluci víc chtìli a víc
trénovali, mùeme pomýlet i na
postup. A a se do týmu jetì více
zapracují nadìjní dorostenci, mohlo by to být v Chotovinách hodnì
dobré.
l Hrajete v útoku, dáváte góly a je
vidìt, e máte nìco za sebou. Kam
jste to doma s fotbalem dotáhl?
K fotbalu mì pøivedl táta, velký nadenec. Sotva jsem chodil a u jsem
kopal do balonu. Dennì jsem byl na
høiti, s tátou, pak s bráchou, poøád
dokola. Jsem z vesnice Ust-Èorna,
nìco jako Chotoviny. Trénoval nás
táta, dával jsem hodnì gólù, pøes 30
za sezonu. V dorostu jsem byl jen
chvilièku, protoe u v 16-ti mì zlá-

kali do mìsta, hrál jsem nìco jako
krajský pøebor nebo divize, u nás je
to troku jiné.
l Do ligové soutìe vás to nelákalo? Nezkouel jste to?
To víte, e lákalo. Hned v 17 letech
pøila velká ance, ale promarnil
jsem ji. Byl jsem na testech v Kyjevì
a docela mi to lo. Ale znáte to, poprvé daleko od rodiny, kamarádù,
trpìl jsem. A kdy do naí vesnice
pøily povodnì, chtìl jsem naim pomoct a z pøípravného kempu jsem
odjel. Tím jsem ale trenéra natval
a u mì zpátky nevzali.
l To je velká koda. Co bylo dál?
Dostal jsem od táty poøádný kartáè,
u mì vidìl v lize... Ale pak po mì
okamitì sáhlo mìsto Neresnica.
Hráli soutì na úrovni krajský pøebor-divize a chtìli postupovat. Nakonec jsme skonèili druzí, ale daøilo
se mi, dával jsem 2-3 góly za zápas,
skvìlé èasy. Ale v 18 letech jsem
odeel s tátou za prací do Èeské republiky a tady u to bylo horí.
l Proè? U jste nemohl hrát fotbal na vyí úrovni?
Pracovali jsme s tátou jako správci
jednoho hotelu ve pindlerovì Mlýnì, take èasu jsem mìl málo. Ale
hrát fotbal jsem chtìl, jene dlouho
byl problém získat registraci. Hrál

jsem za béèko Vrchlabí, dával góly,
ale naèerno, nikdy jsem zápas nedohrál. Trenér mì vdycky stáhl
a øekl, a zmizím domù, aby mì po
zápase nikdo na høiti nevidìl. Ani
nevím, ale vdycky to nìjak procházelo. A kdy jsem mìl koneènì registraci, hrál jsem za Vrchlabí krajský pøebor. Jetì se na mì ptali i vìtí
kluby, ale Vrchlabí mì nechtìlo pustit. Pak jsem byl kvùli práci v Praze
a kopal za Nelahozeves a pak u pøily Chotoviny.
l Jak jste se vlastnì dostal k nám?
Byla to náhoda. Kdy pan Mayzus
koupil zámek, potøeboval nìkoho,
kdo má zkuenosti a mùe se kolem
toho starat. Pøes známého jsem tu
práci dostal a jsem tady. Dìlám
správce zámku.
l Zmínil jste pana Sergeye Mayzuse. Podporuje vás také ve fotbale?
Má rád vechny sporty a baví ho sledovat nejrùznìjí výsledky. Zajímá
se i o chotovinský fotbal. Po zápase
se mì hned vyptává na výsledek, sestavu, jak se mi daøilo a tak. Teï nedávno nám dokonce koupil i dvì nové
sady dresù, èerveno-bílé a modrobílé. A k tomu jetì tøi míèe. Za vechny jsem mu moc podìkoval a on
odpovìdìl, e se mu v Chotovinách
líbí a rád místní podpoøí.

l A vám se tady také líbí? I rodinì?
Líbí, a moc. Manelka Mariana pracuje jako úèetní se mnou na zámku.
Dcery si tady u zvykly a v Chotovinách jsou spokojené. Starí Maristella chodí do koly, mladí Veronika do kolky. Holky mì ve fotbale
taky moc podporují, chodí na zápasy a fandí. Napite, e jim dìkuju
a mám je rád.
l A na závìr. Roky utíkají, chcete
se fotbalu v budoucnu vìnovat tøeba jako trenér?
Ano, trenérská práce by mì lákala
a asi by mì to i bavilo. Ale hlavnì
chci být co nejdéle na høiti jako hráè.
V tomhle budu snad po tátovi. Pro
nìj je taky fotbal vechno. Stále se
udruje, bìhá, chodí do posilovny
a hlavnì hraje okresní pøebor. Je mu
53 let.
DM
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Dorost po podzimu nakonec
na pátém místì
Jak jsme slibovali ji v minulém
vydání, tak se tento mìsíc zamìøíme
na mládenické týmy chotovinského fotbalu. Prvním na øadì je dorost.
Tým ve spojenectví s FC MAS Táborskem má za sebou podzimní èást
krajské I. A tøídy, ve které byl nováèkem. Výsledné umístìní se musí líbit vem, ale mohlo to být i lepí,
vdy dorost se nìkolik kol drel dokonce v èele tabulky! Podzimní bilance hovoøí jasnì: 6 výher, 2 výhry
po penaltách, 1 prohra po penaltách
a 4 prohry.
Naposled jsme vás informovali
o záøijovém utkání s velkým obratem proti Nové Vèelnici. Po tomto
zápase dorost dostal chu, pøila
výhra nad Meteorem Tábor 2:1, který se sice nacházel na chvostu tabulky, ale v posilnìné sestavì nadìlal chotovinským svìøencùm dost
problémù.
K dalímu mistrovskému utkání se
dorost vydal do daleké Studené, která
je ve spoleèenství s Kunakem. Ji
první pohled na høitì napovìdìl,
e podmínky pro hru nebudou pøíznivé. Høitì spíe pøipomínalo nerovné bahnité pole. Sám trenér mu-

sel být pøekvapen, kdy na ukazateli
svítilo po poloèase skóre 2:0 ve prospìch hostù. Po zmìnì stran domácí zabrali a zaèali mít pøevahu. Brankáø Carva chytal ovem spolehlivì
a po dalích dvou gólech bylo o vítìzi rozhodnuto.
Kunak/Studená  Chotoviny 0:4
Góly: Pìkný 2, Blovský, Kubela
A dorostenci pokraèovali ve své jízdì dál, tentokrát to odnesly Bernartice. I pøes hustou mlhu, kdy nebylo
vidìt pomalu ani na polovinu høitì,
se zrodil výsledek 5:0 pro chotovinské. Sela se dobrá sestava i s posilami z Tábora a hosté byli bez sebemení ance. Po tomto zápase dorost zaslouenì vedl soutì.
Chotoviny  Bernartice 5:0
Góly: Pìkný 2, Turek 2, Kubále
Poté ale pøiel zápas s druhou
Bechyní, ve kterém se teprve dìly
vìci! Domácí Bechynì hrála dost
surovì, a k neuvìøení, e nedolo
nakonec k ádnému zranìní. Pro
smùlu naich byla naøízena penalta,
za kterou byl vylouèen mejkal.
V deseti lidech u síly na zvrat zápasu nezbývaly a emoce na høiti gradovaly, po poloèase docházelo kadou chvíli k ostrým strkanicím a padala jedna karta za druhou.
Bechynì  Chotoviny 1:0

Tato smolná prohra jakoby dorostence poznamenala. V zápase proti
dalímu silnému týmu z Daèic, hraném na státní svátek, chybìla dorostu lehkost v kombinaci a vùbec
chu pro hru. Z toho nakonec vyplynula remíza 0:0, a tak pøila loterie
v podobì penalt. Ani zde ale nebylo
Chotovinám pøáno.
Chotoviny  Daèice 0:0 (penalty 0:3)
V dalím týdnu si dorostenci udìlali pohodlné nedìlní odpoledne,
kdy si bez problémù vylápli na
Novou Bystøici a s chutí si zastøíleli.
A to tým spálil jetì velké mnoství

áci stateènì bojují v krajském pøeboru

Nejvyí soutì za Sokol hrají tuto sezonu áci. Starí áci bojují o udrení v soutìi, ale vzhledem k síle
soupeøù z okresních mìst, kteøí mají s touto soutìí
dlouhodobé zkuenosti, daleko irí hráèskou základnu
a i lepí materiální podmínky, je to nerovný boj. Nicménì po podzimu drí s 12 získanými body první nesestupovou pøíèku pøed týmy z Prachatic (8 bodù) a Tøebonì
(1 bod).
Podzimní èást sezony nám zhodnotili trenéøi. Nejprve Milo Filip: Nejvíce nás trápí promìòování brankových pøíleitostí a dostávání laciných branek. Kdy vstøelíme úvodní branku zápasu, tak dokáeme bodovat. Jakmile ale nedáme své ance a do vedení jde soupeø, tak
vìtinou odjídíme s a nezasloueným pøídìlem. Nicménì v druhé polovinì podzimu jsme se ji pøece jen
dokázali adaptovat na velké høitì, na kterém hraje vìti-

na klukù první sezonu a dokázali jsme postupnì odstraòovat nedostatky, z nich padaly laciné branky. Ve druhé
polovinì podzimu se k radosti nás trenérù støelecky
chytil útoèník Marek erpán, jen svými brankami zaøídil polovinu bodù a se sedmi pøesnými trefami je naím
kanonýrem. Hodnocení doplnil Jan erpán: Natìstí
jsme dokázali porazit oba týmy pod námi a urvat body
s pár soupeøi z horní poloviny tabulky. Naopak jsme
zase výraznì prohráli se soupeøi tìsnì nad námi, Vimperkem, Kaplicí a Jindøichovým Hradcem, které máme
vechny na jaøe doma a zøejmì to budou klíèové zápasy
v boji o udrení v soutìi. Pøijïte nám na jaøe fandit,
budeme to potøebovat!
K tomu se pøipojujeme i my a pøejeme ákùm úspìnou jarní èást sezony.
Výsledky a tabulka: www.zacichotoviny.wbs.cz

ancí, take skóre mohlo být daleko
vyí! Zahrál si i starí ák David
Èech a gól dal i brankáø Novák.
Chotoviny  Nová Bystøice 8:0
Góly: Turek 2, O. Èech 2, Mendel,
Kubela, Pìkný a Novák
Mui se louèili se sezónou a dorost mìl pauzu, a tak se odehrálo
pøátelské utkání. To proti oslabenému týmu muù ovládl dorost 12:4.
Konec sezóny se odehrál ji v typickém podzimním poèasí na høiti
Sepekova. Ten zastihl Chotoviny nerozehrané. Nechu, patný pohyb po
høiti, dokonce i nìkolik vlastních
gólù se v souètu rovnalo prohøe 0:4.
Sepekov  Chotoviny 4:0

TABULKA PO PODZIMU
1. Bechynì
47: 8
2. N.Vèelnice
68: 24
3. Kunak/Studená
44: 26
4. Daèice
41: 28
5. Chotoviny/Táborsko B 40: 17
6. Sepekov
27: 19
7. Veselí B/Lomnice B 37: 35
8. Týn
28: 31
9. Ml. Voice
28: 24
10. N.Bystøice
27: 64
11. Bernartice
17: 57
12. Met. Tábor
24: 47
13. Sobìslav
26: 74

31
30
28
26
23
22
21
20
16
10
10
9
6

Mladí pøípravka válí

V sobotu 29. listopadu probìhla v kuelnì TJ Sokol Chotoviny dokopná trenérù a funkcionáøù fotbalového oddílu. Hodnotila se podzimní
èást sezony od nejmení pøípravky a po muský tým a plánoval se rok
2015. Pøedseda oddílu Jan Jordák vem trenérùm podìkoval za jejich èas a energii, se kterou se vìnují výchovì fotbalistù.

Nai nejmení fotbalisté rozehráli
svùj první soutìní roèník v ivotì
a zatím si vedou výbornì. V minulém vydání listù jsme se s vámi podìlili o sestavu týmu a první tøi vítìzné výsledky. V následujících kolech si kluci nevedli o nic hùøe, kdy
porazili postupnì Jistebnici 16:2, Táborsko C 9:0, Chýnov 8:0 a v dramatické bitvì Draice/Øepeè 2:1. Jediný výsledkový neúspìch jsme zaznamenali a v posledním kole, kdy
v pøekládaném utkání kvùli poèasí
a dohrávaném za tmy, jsme podlehli
týmu Veselí n/L. 2:7, který nás tímto

pøedskoèil na první místo tabulky,
ale pouze o bod, a tak se i na jaøe
mùeme prát o mety nejvyí.

TABULKA PO PODZIMU
1. Veselí n/L.
2. Chotoviny
3. Chýnov
4. Draice
5. Ml. Voice
6. Sokol SÚ
7. Táborsko C
8. Meteor B
9. Jistebnice

75:11
78:13
37:29
64:29
67:58
25:39
29:76
23:77
32:98

22
21
17
15
9
9
7
3
3

Stránku pøipravili Denis Pìkný a Duan Mendel ml.

