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ZDARMA

Nové chodníky výraznì zvýily
bezpeènost chodcù, ale i vylepily vzhled støedu obce.
Z dùvodu nutného posílení vodních zdrojù jsme vyvrtali tøi prùzkumné hydrogeologické vrty
a v pøítím roce pøipojíme první
dva tak, abychom zajistili dostatek vody pro vodovod Chotoviny a Moraveè. Nyní pracujeme
na vyøízení nutných povolení.
Podaøilo se obnovit vyilou kanalizace v ulici Pod pejcharem
a v roce 2017 zde vybudujeme
zcela novou komunikaci. V Øevnovì jsme k plné spokojenosti
obèanù zrekonstruovali veøejné
osvìtlení.
Vylepili jsme také podmínky
pro konání kulturních a spoleèenských akcí  opravili jsme

pódium a doplnili oponu v kulturním domì.
Vymìnili jsme rovnì støení
krytinu na budovì obecního
úøadu.
Opìt jsme investovali i do komunikací. Poloili jsme nové ivièné povrchy v ulici Ovocná,
kolem zámeckého parku smìrem na Polánku a v Moravèi.
Dále probìhla celá øada pùvodnì neplánovaných meních oprav.
Tøeba oprava komunikace v ulici Úzká, oprava ivièného povrchu ve støedu Øevnova atd.
Mrzí mì, e se nepodaøilo obnovit pøivadìè vody do obce Sedleèko. Práce nebyly provedeny
z dùvodu nutné zmìny trasy tohoto pøivadìèe. Nejprve musíme vypracovat projekt a získat
patøièná povolení. Pracujeme na
tom.
¥ Co pøipravujete na pøítí rok?
Trochu jsem ji odpovìdìl v
pøedchozí otázce. Nejdùleitìjím úkolem bude co nejrychleji
pøipojit nové vodní zdroje na
vodovody Chotoviny a Moraveè. Zejména v Moravèi se letos
potýkáme s nedostatkem vody.

Bilancování roku 2016  roku oslav
750 let první písemné zmínky o Chotovinách
¥ Pane starosto, blíí se konec
roku 2016. Roku, ve kterém
nae obec oslavila významné
výroèí 750 let od první písemné zmínky o Chotovinách. Jak
hodnotíte prùbìh oslav?
S oslavami jsem velmi spokojen. Probíhaly v prùbìhu celého roku a vyvrcholily Chotovinskými slavnostmi 2016. Byla to
dùstojná oslava narozenin naí
obce.
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¥ Jaká akce se povedla nej-

více?
Myslím, e se povedly vechny
akce. Dobrým nápadem bylo
vydání kalendáøe k tomuto výroèí a jeho bezplatné rozdìlení
do vech domácností. Pokud
bych mohl øíci, která akce mi
udìlala nejvìtí radost, jmenoval bych dvoudenní Chotovinské slavnosti 2016. V pátek byly
slavnosti zahájeny v kulturním
domì otevøením zajímavé výstavy ze ivota obce a bájeèným
koncertem místních hudebníkù,
sobota pak byla pøedevím ukázkou toho, co dovedou nae
spolky. Pøilo hodnì lidí. Lidé
se dobøe bavili, ale nejvíce si
cením, e se do pøípravy a prùbìhu slavností zapojily místní
spolky a obèané. Byla vidìt
vnitøní soudrnost Chotovin. To
je velmi pozitivní vìc.
¥ V lednovém èísle Listù Chotovinska jste jmenoval nejdùleitìjí stavební práce pro rok
2016. Podaøily se vechny realizovat?
Podaøilo se realizovat témìø
vechny naplánované práce.
Velkou radost mám ze zhotovení chodníkù ve støedu obce.

/dokonèení na str. 2/
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tech Chotovinska. Budeme ho stále
aktualizovat o dalí akce. Vím, e na
èerven 2017 pøipravují chotovintí
hasièi oslavu 140 let vzniku svého
spolku, fotbalisté oslavu 90 let oddílu kopané a obec na srpen tradièní
chotovinské slavnosti. Urèitì bude
zajímavých kulturních a spoleèenských akcí dostatek. Srdeènì Vás na
nì vechny zvu.
¥ Co byjste popøál ètenáøùm k Vánocùm a do nového roku 2017?
Pøeji vem naim obèanùm klidné
Vánoce proité ze svými nejbliími
a do nového roku 2017 pøeji pøedevím hodnì zdraví.
Redakce

Dále chceme pokraèovat ve vylepování støedu Chotovin  mezi bytovkami, a to pøedevím zpevnìním
parkovacích ploch, realizací chodníku a výsadbou zelenì.
V ulici Pod pejcharem se lidé koneènì doèkají nové komunikace.
Samozøejmì se budou pøipravovat
dalí projekty. Napøíklad projekt koupalitì a nelze zapomenout ani na
práce na novém územním plánu
Obce Chotoviny.
¥ A na jaké spoleèenské události
se mùeme v roce 2017 tìit?
Seznam kulturních akcí na leden a
kvìten 2017 byl ji zveøejnìn v Lis-

5 MÝTÙ O TØÍDÌNÍ ODPADU: Jakých chyb se v zájmu dobra dopoutíte?
Kam tøeba se starým elektrem? Je tøeba z plastových lahví odstranit víèka a z papírù
kanceláøské sponky? Víte? Tøídìní nìkdy není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a koluje o nìm mnoství mýtù.
ä Omyl èíslo dvì
Aèkoli je u nás tøídìní odpadu témìø samozøejmostí, lidé se ve snaze chránit pøírodu Rulièky od toaletního papíru nebo papírodopoutìjí chyb a leckdy si zbyteènì pøi- vé obaly od vajíèek jsou sice vyrobeny z
dìlávají práci. Jak se vyhnout nejèastìjím papíru, ale materiál byl u tolikrát recyklopochybením a tøídit správnì? Vybrali jsme ván, e dalí zpracování u není moné.
Vyhoïte jej proto do smìsného odpadu
5 nejèastìjích omylù v tøídìní odpadu.
nebo do nádoby na bioodpad. Do klasické
ä Omyl èíslo jedna
popelnice patøí i posmrkané èi jinak zneèiKam vyhodit starý telefon, notebook, elektìné papírové kapesníky, z èistì hygienictronickou hraèku èi ehlièku? Do èerveného kontejneru Asekol. Pøi rozkladu spotøe- kých dùvodù. Toté platí i pro dìtské pleny.
bièù na skládce toti dochází k úniku nebezpeèných látek, naproti tomu spotøebièe
vhozené do èervených kontejnerù putují
pøímo na speciální linku, kde se bezpeènì
rozeberou a a z 90 procent zrecyklují.

Èeská pota Chotoviny
pøijme od 1.1.2017

pracovnici pøepáky
na zkrácený úvazek.
Informace
u vedoucí poty nebo
na tel.: 381 284 280

ä Omyl èíslo tøi

Tuba od zubní pasty a obaly od brambùrkù
automaticky patøí do plastù? Jen málokdo
ví, e obaly od zubních past nejsou zcela
plastové. V tubì se ukrývá vrstvièka hliníku, a tak by nemìla skonèit v kontejneru na
plasty, ale ve smìsném odpadu. Dojedli jste
poslední brambùrek a chystáte se obal vyhodit do lutého kontejneru? Prohlédnìte
si vnitøní stranu obalu. Pokud je støíbrná,
zpozornìte a zkontrolujte, zda má na obalu
symbol trojúhelníku s èíslem 5 a písmeny
PP. Pokud ano, mùete jej bez obav vyhodit
do plastù. Pokud ne, patøí do smìsného
odpadu.

ä Omyl èíslo ètyøi

Rozbilo se vám zrcadlo? Na první pohled
se zdá, e støepy patøí do kontejneru na sklo,
opak je ale pravdou. Stejnì jako v pøípadì
obalu od zubní pasty toti obsahuje vrstvu
kovu, take by mìlo putovat do smìsného
odpadu, tedy do popelnice nebo na sbìrný
dvùr.

ä Omyl èíslo pìt

Rozíøený mýtus, e plastové lahve je tøeba
pøed vhozením do plastù zbavit víèek, je
mylný. Uzávìry a etikety není nutné od lahví oddìlovat, odstraòují se a následnì pøi
drcení a praní materiálu. Stejnì tak není
nezbytné odstraòovat z papírù kanceláøské
kovové svorky. V papírnách je z papíru vyndají magnetické separátory. Rozíøená je
také fáma o nutnosti vymývání kelímkù od
jogurtù, margarínù èi pomazánek. Plast se
po dotøídìní a rozdrcení pere a pøitom se
zbaví zbytkù potravin a neèistot. Bìným
vypláchnutím kelímku ale urèitì nic nezkazíte.
H.Heømánková, ObÚ
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STØÍPKY Z OBCE

❖ Rada obce vyjádøila nesouhlas k zámìru spoleènosti

GERIMO s.r.o. legalizovat a obnovit provoz zemníku v k.ú.
Vráná  tìba kameniva v rozsahu do 10 000 m3 roènì.
❖ V Øevnovì byla opravena komunikace ve støedu obce.
Netrpìlivì urgujeme dokonèení prací na osazení nových
obrubníkù a vyspravení výtlukù.
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❖ Rada obce schválila pøípravu projektu k získání dotace

z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ÈR  Oprava místní komunikace na Polánce.

❖ 23. 11. 2016 se pøedstavil zastupitelùm obce dalí zá-

jemce o výstavbu výrobní haly v prùmyslové zónì pod
nádraím. Jde o spoleènost Rochling Engineering Plasti❖ V pátek 2. 12. probìhlo pøedání zrekonstruovaného
tics, s.r.o., která ji vyvíjí svoji èinnost v areálu SILON
osvìtlení v Jeníèkovì Lhotì. Dìkujeme obèanùm za trv Sezimovì Ústí. Zastupitelé si vyádali doplòující inforpìlivost v dobì výpadku veøejného osvìtlení.
mace a dohodli se, e navtíví výrobní halu této spoleènosti v Sezimovì Ústí.
❖ Rada obce schválila geodetické zamìøení prostoru
u dubù. Zamìøení je nutné k vypracování studie proveditelnosti obecního koupalitì.
❖ V prùmyslové zónì pod nádraím byla zahájena výstavba výrobní haly firmy VAFO Praha.

❖ V prosinci bude vyhláeno nové výbìrové øízení na ná-

kup dopravního automobilu pro nai zásahovou jednotku. Obálky s nabídkami otevøeme v lednu 2017.
❖ Rada obce schválila dne 9. 11. 2016 návrh rozpoètu
Obce Chotoviny na rok 2017. Rozpoèet následnì posoudil finanèní výbor a obèané jej mají k dispozici na úøední
desce (prodejna Jednoty) a webových stránkách obce.
❖ Rada obce schválila pøípravu projektù vhodných k získání dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského ❖ 12. zasedání zastupitelstva Obce Chotoviny se uskuteèní dne 22. prosince od 19.00 hodin v budovì Obecního
kraje: 1. Obnova terasy kuelny 2. Oprava schodù a výúøadu Chotoviny.
mìna vstupních dveøí kulturního domu Chotoviny.
Mgr. Zdenìk Turek

VÁNOÈNÍ VÝSTAVA
MÌLA VELKÝ ÚSPÌCH

V pátek 25.11. a v sobotu
26.11. se kulturní dùm v Chotovinách ponoøil do vánoèní
atmosféry. Sálem vonìl punè
a jehlièí, z reproduktorù znìly koledy a na pódiu si øíkal
o pozornost ozdobený stromeèek. Skupina upky Dupky
poøádala vánoèní výstavu. A povedla se náramnì!
Bìhem dvou dnù se pøily podívat skoro dvì stovky dospìlých návtìvníkù a k tomu velká spousta dìtí. Mohli obdivovat
techniky pletení z papíru, háèkování, vyívání, vánoèní svícny
a toly, adventní vìnce, vánoèní svíèky, výrobky z perníku
a spoustu dalích zajímavých ruèních prací. Navíc si mohli
výrobky zakoupit, své výtvory a zboí nabízelo hned 19 vystavovatelek, vìtinou z Chotovin a blízkého okolí.
Mnozí se pøili jen tak podívat a popovídat, obèerstvit se
punèem, cukrovím nebo trúdlem. Byla to milá pøíleitost nasát vánoèní atmosféru a velký dík patøí vem, kteøí krásnou
výstavu pøipravili. Tak zase za rok.
med
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Ptaèí chøipka  informace pro veøejnost
Pøíznaky ptaèí chøipky

Vysocepatogenní ptaèí chøipka subtypu H5N8 se íøí Evropou. Nákaza
je potvrzována u nalezených uhynulých volnì ijících ptákù a také v chovech drùbee. V ÈR zatím ádný pøípad výskytu nebyl potvrzen ani
u volnì ijících ptákù ani v chovech
drùbee. Pøesto je potøeba vìnovat
zvýenou pozornost dodrování zásad bilogické bezpeènosti a preventivních opatøení v chovech drùbee.

Infikovaná zvíøata jsou otupìlá a mají
naèepýøené peøí, jsou neteèná, odmítají se pohybovat, mají dýchací
potíe, jsou apatická (obr. 1). Pøíjem krmiva je výraznì sníen nebo
se objeví úplné nechutenství. Rovnì snáka se výraznì sniuje nebo
se úplnì zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skoøápku. Nìkterá zvíøata vykazují pøíznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
Bìhem jednoho a dvou dnù dochází k vysokému úhynu. Zjiovány jsou
krváceniny a nekrotické zmìny na
høebínku a lalùècích (obr.2), edém

Obecné zásady ochrany
èlovìka pøed nákazou

Pøi dodrení základních ochranných
pravidel je pravdìpodobnost nakaení minimální. Je tøeba:
â chránit se kontaktu s podezøelými zvíøaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptaèích výkalù,
â pouèit dìti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých
ptálù a nehrály si s drùbeí,
â nezpracovávat nemocnou drùbe,
â dbát o osobní hygienu (umývání
rukou, pøezouvání, pøevlékání po
kontaktu s drùbeí),

Co je chøipka ptákù?

Influenza drùbee, známá také jako
ptaèí chøipka, je virové onemocnìní
postihující ptáky. Postihuje jak volnì ijící ptáky, tak drùbe jako slepice, krùty, kachny a husy. Postiená
zvíøata mají dýchací potíe, trpí ztrátou chuti a masivnì hynou v prùbìhu 1  2 dnù.
Inkubaèní doba je èasový úsek mezi
kontaktem s pùvodcem nákazy
a vzplanutím klinických pøíznakù.
V pøípadì influenzy je to pouze nìkolik dní. První pøíznaky se obvykle
objeví do jednoho týdne.

Zpùsob pøenosu ptaèí chøipky

K pøenosu dochází pøedevím trusem nemocných ptákù. Úhyn ptáka
na ptaèí chøipku lze potvrdit pouze
v laboratoøi. Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými
ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peøí,
uhynulá zvíøata apod.) Nelze vylouèit pøenos ptaèí chøipky z nemocných
ptákù na drobné savce (koèky, psi
apod.). Dosud nebyl zaznamenán pøípad pøenosu ptaèí chøipky z volnì
ijících ptákù na èlovìka. Dosud nebyl prokázán pøenos nákazy z èlovìka na èlovìka.

hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky
a krváceniny na konèetinách (obr. 4).
V pøípadì podezøení na výe uvedené pøíznaky u ptálù informujte ihned
o události soukromého veterinárního lékaøe nebo místnì pøíslunou
krajskou veterinární správu. Øiïte se
pøesnì podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postieného místa.

â informovat o nálezu vìtího poètu
uhynulých ptákù veterinární správu,
â ochrana domácích miláèkù  psù,
koèek apod.  zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými
ptáky,
â pøi zahranièních cestách do rizikových oblastí postiených ptaèí
chøipkou se vyhýbat trhùm s drùbeí, nekonzumovat zde jídla na ulici.

Dbát dalích doporuèení vydaných
Evropským centrem pro kontrolu
a prevenci nemocí a Ministerstvem
zdravotnictví, která jsou zveøejnìna
na www.mzcr.cz

Zásady pro drobnochovatele
drùbee

V tomto období výraznì doporuèujeme chovatelùm drùbee, která má
pøístup do venkovních výbìhù, tam
kde je to technicky a provoznì moné, umístìní zvíøat uvnitø budovy.
â ideální je drùbe chovat v uzavøených objektech a chránit ji pøed
kontaktem s volnì ijícím ptactvem,
â slepice, kohouty a krùty nedret
spoleènì s vodní drùbeí,
â v chovech, kde není mono zajistit chov v uzavøeném objektu, pøijmout opatøení, která v nejvyí moné míøe zabrání kontaktu s volnì ijícími ptáky,
â krmivo a vodu umístit uvnitø budovy, v krajním pøípadì pod pøístøekem,
â pokud mono zamezit pobytu na
vodních plochách, kde jsou i volnì
ijící vodní ptáci,
â pokud mono nenapájet neoetøenou vodou z povrchových vodních
nádrí, ke kterým mají pøístup volnì
ijící ptáci,
â venkovní vodní nádre dle moností chránit pøed volnì ijícími ptáky
(sítì, ploty, zábrany),
â pokud je to moné a vhodné, vyuít plaièù, napø. siluetu nebo maketu dravce,
â zamezit zneèitìní krmiva a vody
trusem volnì ijících ptákù,
â oznámit zvýený úhyn, onemocnìní nebo zmìnu chování ptákù veterináøi,
â nekrmit zvíøata masem uhynulých ptákù.

Vèelaøská zima

Vèelky nelétají, nemají ádnou pastvu,
zima jim nedovoluje létat ven z úlu. Pro
vèelaøe ovem není dobou klidu.
Musí bojovat na dvou frontách 
s administrativními úkony a proti
chorobám vèel. Ty administrativní
jsou pro èleny minimální, podstatnou èást musí zajistit výbor spolku.
Èlenové musí nahlásit na pøísluný
obecní úøad umístìní vèelstev. A to
do konce února následujícího roku.
Tato informace o umístìní vèel slouí
pro pøípadné pouití postøikù, kdy
ten, kdo aplikuje pro vèely nebezpeèné postøiky, se musí informovat
na obecním úøadì o umístnìní vèelstev. V pøípadì úhynu oznámených
vèelstev se pak koda øeí pøímo
mezi vèelaøem a mezi tím, kdo aplikoval postøik.
Nároèná je péèe o vèelstva, boj proti

øadì nemocí vèel. I kdy vèely jsou
na Zemi ji pøes 60 milionù let, tak
se nyní bez pomoci vèelaøe neobejdou. Problémem je, e léèit musíme vichni v pøiblinì stejnou dobu
a stejným zpùsobem. Máme vùèi
sobì vzájemnì velkou zodpovìdnost, abychom se léèení vichni plnì
vìnovali. Pro úplnost uvádím pøehled nemocí, kterým musíme pøedcházet:

varroáza
hniloba vèelího plodu
nosemoza
zvápenatìní plodu
zkamenìní plodu
mor vèelího plodu

Vechny tyto neduhy jsou léèitelné,
hlavní význam má prevence, èistota
a vèasné rozpoznání rozvíjející se
nemoci. Nejhorí je mor vèelího plodu, kdy se musí vèelstva a ve, s èím

pøila do styku, spálit, a kolem ohniska nákazy je vytvoøeno nìkolikakilometrové ochranné pásmo Rozsah a dalí postup stanovuje pøísluná veterinární správa.
Pro pøedstavu uvádím, e v naem
chotovinském spolku máme 624
vèelstev! Pøi cenì 1500 Kè (vèelstvo)
a 1500 Kè (nejlevnìjí úl) máme vzá-

jemnou zodpovìdnost za 1,87 mil. Kè.
Klesající poèet vèelstev v dùsledku
nemocí s sebou následnì pøináí závané dopady do dalích èinností.
Do nového roku 2017 èlenové chotovinského spolku vèelaøù pøejí vem
hodnì zdraví, spokojenosti a zdravého medu.
Vladimír Zeman
místopøedseda spolku
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ZVÌDAVÝ VODNÍK

Vodník nebo té
hastrman je u nás
bezesporu nejrozíøenìjí paranormální bytostí. U nás
a v Nìmecku se
s ním setkáváme v mnoha pohádkách a povìstech, ale jinde
 napøíklad ve Francii  tuto
postavu neznají. Vodník je duch
ivlu vody a podle názoru pøedních démonologù vodníci povstali z nehodných andìlù, které Pán pro jejich nemístné alotrie svrhnul z nebe. Z tìch, kteøí
pøi svém dopadu na zemi skonèili ve vodì, se pak stali vodníci.
Vodníci se vyskytují vude,
kde je k tomu pøirozené vodní
prostøedí, ale není znám pøípad,
e by ili v moøi. Vodník se vìtinou zjevuje jako nevzhledný
zelený muík, kterému ze osu
kabátu kape voda. Má schopnost promìny v rùzná zvíøata
i v neivé pøedmìty, ale k tomu
vdy musí mít pøi ruce alespoò
kapku vody. Na zvìdavce a hlavnì na dìvèata s oblibou líèí pestré pentlièky nebo zrcátka, kte-

rá zavìuje nad nebezpeènými
místy ve vodì. Duièky utonulých pak ve svém vodním království peèlivì ukládá do hrníèkù s dobøe pøiléhající poklièkou.
Na Chotovinsku se dochovala povìst o vodníkovi z Jeníèkovy Lhoty, který il v tamním
rybníku. Zabydlel se tu pøed léty
navzdory tomu, e místní lidé na
tìdrý veèer házeli do rybníka
èervenou stuku, aby se v nìm
neusadil vodník. Lidé ho pak
èasto vídali na hrázi jak spravuje sítì nebo si èistí aty. Lidem nekodil, a tak si na souití s vodníkem pomalu zvykli. Ale ne vichni.
Blízko rybníka stávala chalupa Josefa Maka a její obyvatelé mìli na vodníka poøádnou
zlost. Nejednou se toti stalo,
e kdy celá rodina zasedla
k prosté veèeøi, vodník jim oknem
nahlíel do svìtnice. Ze zaèátku
to bylo jen obèas, ale kdy se
tak pozdìji dìlo témìø dennì,
hospodynì zakryla okno neprùhlednou záclonou. Chvíli mìli od
vodníka pokoj, ale netrvalo to
dlouho. Jednou veèer se tie po-

VÁNOÈNÍ a NOVOROÈNÍ BOHOSLUBY
v Husovì sboru CÈSH v Chotovinách

Vánoèním bohoslubám pøedcházejí úterní
adventní pobonosti: 13. 12. od 16.30 hodin
20. 12. od 16.30 hodin.

BOHOSLUBY:

TÌDRÝ DEN 24. prosince od 14.30 hodin
BOÍ HOD VÁNOÈNÍ 25. prosince od 10.30 hodin
NOVÝ ROK
1. ledna 2017 od 10.30 hodin
Radostné proití vánoèních svátkù v stálé Boí
blízkosti s Jeíem Kristem na cestì víry, lásky
a nadìje nehasnoucí pøeje vem
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otevøely dveøe svìtnice a v nich
se objevila vodníkova hlava. Dìti
strachem zaèaly køièet, otec spìchal ke dveøím, aby vodníka ztrestal, ale ten bleskurychle utekl.
Kdy se podobná situace
opakovala i v dalích dnech,
otec si na vodníka poèíhal za
dveømi a jakmile se vodník pokusil nahlédnout do svìtnice,
pøirazil dveøe a mu utípl nos.
Od té doby mìla rodina od vodníka pokoj.

Skupina

Uplynulo pár dní a Maek se
z táborského trhu vracel domù.
Cesta vedla okolo rybníka, a kdy
byl v jeho polovinì, vodník Maka pøepadl a hodil ho do rybníka. Maek byl dobrý plavec, ale
vodník mu nedal anci a bleskurychle ho stáhl pod vodu.
Utopencovo tìlo nali lidé a
tøetí den a køesansky ho pochovali. Od té doby se vodník v Jeníèkovì Lhotì neukázal.
Jaroslav Wimmer

UPKY DUPKY poøádá

v sobotu 17. 12. 2016
od 15 hodin

ZPÍVÁNÍ
U VÁNOÈNÍHO
STROMEÈKU
v Jeníèkovì Lhotì.

Obèerstvení zajitìno, vichni jsou zváni!
Sváteèní bohosluby
v kostele sv. Petra a Pavla
Srdeènì Vás zveme k návtìvì kostela
a naèerpání vánoèní atmosféry.
24. prosince  tìdrý veèer
 pùlnoèní me sv.  24.00 hod.
25. prosince  Boí hod  8.15 hod.
26. prosince  Sv. tìpán
 dìtská me sv.  8.15 hod.
dìti zahrají vánoèní pøíbìh
1. 1. 2017  Nový rok  8.15 hod.

Pøeji Vám krásné svátky.

Za Øímskokatolickou farnost Chotoviny

Veronika Nádvorníková

Oldøich Horek, faráø CÈSH v Chotovinách.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Lenka Foøterová, Èervené Záhoøí
Ing. Antonín Janouek, Chotoviny
7 5 let Josef Zeman, Sedleèko
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Mariana Tomáková
Chotoviny

Sofie Pánková
Èervené Záhoøí

Eva Spiková
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
Sára Vybíralová  SPOU. Deset
postav ije své zdánlivì obyèejné ivoty, a pøece je kadá infikována rùznì silnou dávkou neuróz a nenaplnìných tueb. Pokouejí se ít samy
za sebe, ale jako by to nestaèilo,
ostatní jim to komplikují, jak se úpornì snaí o toté. Po dosaení kritického mnoství se vak spoutí nevratné procesy. A v tu chvíli je buï
konec, nebo zaèátek, buï se umírá,
nebo se koneènì zaèíná ít. Anebo
nìkde za okny dojde k velkému tøesku, kdy u ani vesmír neví, co dál.
Taková spou!
John Grisham  PODFUK. Malcolm
Bannister je bývalý advokát, momentálnì ve výkonu trestu ve federálním
vìzeòském táboru u Frostburgu v
Marylandu. Jeho situace nevypadá
nejlépe, Malcolm má vak v rukávu
eso. Ví, kdo zabil federálního soudce Fawcetta, a taky ví proè. Ïábelsky
chytrý román, v nìm nic není takové, jak se zdá.

John Grisham  Amatéøi.
Právnické firmì Finley & Figg na chicagském pøedmìstí se nedaøí zrovna nejlíp. Má bídnou a pochybnou
klientelu a její stárnoucí majitelé
zoufale vyhlíejí ten jeden velký
pøípad, na nìm zbohatnou, aby
mohli odejít do penze.
Vlastimil Vondruka  MRTVÝ POSEL Letopisy královské komory IX.
Královský písaø Jiøí Adam z Dobronína nalezne u dveøí svého domu
tìce zranìného mue. Umírající
stihne jetì povìdìt, e se chystá
jakési spiknutí, jene zemøe døív, ne
staèí povìdìt víc.
Christine Trent  DÁMA Z POPELA.
Jedinì ena se eleznou vùlí mùe
uspìt jako pohøební zøízenec ve viktoriánském Londýnì, ale Violet Morganová je na svou ivnost velice pyná. Zatímco je její mu Graham zaujatý budováním jejich postavení ve
spoleènosti, Violet se vìnuje jejich
pohøebnímu ústavu.

REHABILITAÈNÍ

CVIÈENÍ EN
2017

Rehabilitaèní cvièení en
pod vedením

J. Kubecové

zaèíná v pondìlí

9. ledna 2017
od 19 hod.

Permanentky z roku 2016
zùstávají v platnosti
do 31. bøezna 2017.
I. N.

Harman Kristin  PORODNÍ
BÁBA OD ØEKY HOPE. Výjimeèný prozaický debut vtáhne
ètenáøe do 30. let 20. století,
kde se v drsných apalaèských horách dennì odehrávají nesmírné køivdy i zázraky ivota.
Michal Viewegh  NA VEÈÍRKU. Povídky o veèírcích a oslavách. Dvì
dvojice sedí v baru a baví se o sexu
v povídce Michala Viewegha. Na veèírek v masce upíra se chystá hrdinka pøíbìhu Petry Soukupové. O tom,
e pohøební hostina se mùe zmìnit
v pranici, píe Hana Lasicová. Témìø demolicí bytu konèí pánská jízda Jaroslava Rudie.

PRO TVOØIVÉ
Figurky z látky do oken a na dveøe,
Elegantní perky peyotovým stehem z japonských rokajlù a korálkù Delica, Dekorativní papírové
koule, Dárkové kytice, FIMO perky, Kvìtinové dekorace z windowcolor a dalích materiálù, Lampy
s krásným dekorem, Malované nádobÍ, Moderní quilling z papírových
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proukù, Mozaika na zahradu, Pletené baèkùrky pro miminka, Podzimní dekorace z rùzných pøírodních materiálù, Pùvabné hvìzdy z
papíru, Vánoèní hvìzdy z korálkù.

PRO DÌTI

Petra Dvoøáková  Flouk a Líla
Marka Míková  Joná spìchá domù
Olga Èerná  Klárka a 11 babièek
Ivan Binar
 O Záhoøovi, prasátku s kníry
Vratislav Maòák
 Expedice z pohlednice
Bohumil Matìjovský
 Èuòa, Zulu a Ferda
Zuzana Pospíilová
 Baobaba a jiné pøíbìhy
Jiøí Kahoun
 Pidibabka z Brd
Petr Chudoilov
 Kouø z komína
Lenka Juráèková
 Kam zmizela Anna?
Josef Krèek
 Pøíbìhy dvanácti mìsícù
Zdenìk Slabý  Papírový drak

Z. Sumerauerová
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Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2016 / 2017
Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I.KLD

Kuelky Holýov  Chotoviny
1525 - 1449 - 3 : 1
Bartoò 516,
Martina Køemenová 501, Makovec + Lenka Køemenová 432.
Zápas v Holýovì byl posledním zápasem podzimu. Do utkání jsme díky
Davidovi vstoupili velmi dobøe. Za stavu 2 : 2 na pomocné body zvítìzil
o 2 kuelky, take vedeme. Martina bojovala jako lvice, na soupeøku
vak nestaèila, stav srovnán na 1 : 1. Pavlovi se bohuel nedaøilo a ani
støídající Lenka u nedokázala soupeøe dotáhnout. Z velmi pøátelské
kuelny odjídíme poraeni.
CB Dobøany  Chotoviny
1646  1602 - 2 : 2
Makovec 571,
Martina Køemenová 544, Lenka Køemenová 487.
Tímto zápasem zaèala pøedehrávka jarního kola. Do Dobøan jsme odjídìli s tím, e si prostì zahrajeme. Martina se svojí soupeøkou bojovala
kadým hodem o kadou kuelku a nakonec se jí povedlo získat první bod
pro drustvo. Po Pavlovì 1. dráze jsme byli vedle z výkonu 164 poraených kuelek, ale dál u to tak jednoduché nebylo. Soupeøka pøedvádìla
solidní výkon a ji to vypadalo, e bod pro drustvo získá ona. Pavel se
vak na poslední dráze vybièoval k naprosto perfektnímu výkonu v doráce a celkovým výkonem 161 poraených kuelek na dráze nakonec soupeøku porazil o 3 kuelky. Stav 1 : 1. Lence to tentokráte nevylo tak, jak
by si pøála, ale odváíme si velmi cennou remízu.
Chotoviny  TJ Jiskra Hazlov
1369  1544 - 0 : 4
Martina Køemenová 470, Makovec 448, David Bartoò 451.
Soupeø z dalekého Hazlova se od zaèátku sezóny drí naprosto pøesvìdèivì na 1. místì tabulky. Pøesto jsme nastupovali do zápasu s tím, e jim
nic nedarujeme. Bohuel výkony vech i pøes obrovskou podporu divákù
nebyly takové, jaké jsme si pøáli. Soupeø potvrdil své suverénní postavení v tabulce a udìluje nám nepopulárního kanára.
Do konce základní èásti nám zbývají ji jen 4 zápasy. Po krátké pøestávce
zaèínáme opìt 15. ledna 2017 na kuelnì v Táboøe. Dìkujeme vem fanoukùm a rodièùm za podporu. Vìøíme, e si najdou cestu na kuelnu i v následujícím období. Vem ètenáøùm pøejeme hezké a pohodové Vánoce.
Za dorost Alena Makovcová.

Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Slovan J. Hradec 2518  2369 - 5 : 3
Hrstka 483,
Køemen 427, Foøter 408, Vacko 378, Bervida 396, Bartoò 426.
V tomto utkání jsme se moc nepøedvedli. Jako kdybychom soupeøe podcenili. Petr sice vyhrává, ale následné tøi duely po nevýrazných výkonech
prohráváme. Natìstí Libor nejlepím podzimním náhozem strhává hru
na naí stranu a Honza B. ji dovrí docela vydøené vítìzství.
TJ Nová Vèelnice  Chotoviny
2944  3191 - 1 : 7
Køemen 546,
Foøter 525, Bervida 503, Hein 540, Bartoò 532, Hrstka 545.
Do Vèelnice jsme vyrazili s vidinou zisku bodù. Tým Vèelnice svou kuelnu rekonstruuje a tudí hraje na loni zrekonstruované ètyødráze v irovnici. Nae vize se nám vyplnila na 100%. Soupeø nemìl anci a vítìzství
7 : 1 a dva dùleité body vezeme domù.
Chotoviny  TJ Jiskra N. Bystøice 2585  2438 - 6 : 2
Bervida 458,
Køemen 438, Foøter 391, Hrstka 420, Hein 427, Bartoò 451.
Na domácí kuelnì jsme pøivítali kamarády z Nové Bystøice. Vstup do
utkání nám nevyel. Petr prohrává o kuelku, Honza F. té prohrává, ale
to u bylo ze strany hostù ve. Libor nastartoval obrat, který podpoøil
velmi pìkným výkonem Lubo a závìreèná stabilní dvojice, Zbynìk
s Honzou B., dotáhla zápas do vítìzného konce.
Chotoviny  TJ Sokol Sobìnov 2501  2389 - 7 : 1
Hein 446,
Køemen 407, Vacko 368, Hrstka 431, Bervida 404, Bartoò 445.
Toto utkání jsme si pøedehráli kvùli nadcházejícímu Mikulákému koulení.Výsledek nevypadá tak rùovì vùèi prùbìhu hry. Petr dokázal pokoøit
soupeøe na dílèí body, i kdy na èíslo prohrál. Následnì se Mírovi nedaøilo a prohrává. Libor s Luboem sice skóre stahují na naí stranu, ale a
Zbynïa otoèil potøebné kuelky a Honza B. u jen korigoval stav na 7 : 1.
Toto utkání bylo nae poslední v podzimní èásti. Vzhledem k naím dvou
pøedehrávkám se budou hrát jetì dvì kola. Nehledì na ostatní výsledky se
nám podaøilo podzimní èást soutìe, díky devíti výhrám v øadì, vyhrát.
Doufám, e nastartovaná forma nám vydrí i v jarní èásti. I tímto bych chtìl
pozvat vechny fanouky, aby nám v jarní èásti pomohli fandit pro zisk
a udrení nejvyích pøíèek. Chtìl bych popøát vem pøíjemné proití Vánoc
a nabrání síl do bojù v jarní èásti.
Za A Honza Bartoò.

Drustvo B  Krajský pøebor I.

KK È. Krumlov A  Chotoviny B 2468  2382 - 6 : 2
Kuèerová 423,
Makovcová 397, Chobotský 405, Svatoová 384, Køemenová 374, Filip 399.
Krumlov je první ze dvou následujících venkovních zastávek. Venku jsme
letos jetì nebodovali. Zkusíme to tedy opìt tady. Zaèíná Ája s Honzou
a vypadá to, e by to lo, ale kuelky se pøelévají z jedné strany na
druhou a nakonec je z toho jen bod pro Honzu. Prostøední dvojici to moc
nejde a zdá se, e v závìru u nebude o co hrát. Ale Milo i Gábina
bojují. Milo získává bod, Gábina naím nejlepím výkonem smolnì
prohrává o dvì. V Krumlovì to tedy nevylo.

TJ N. Hrady  Chotoviny B 2588  2516 - 6 : 2
Chobotský 440, Makovcová 417, Svaèina 390,
Svatoová 400, Kuèerová 437, Filip 432.
Druhou zastávkou jsou Nové Hrady. Ty jsou na pici bez ztráty bodu. My
jsme naí nulovou venkovní bilanci nevylepili ani v Hradech. Zaèátek
nám vyel na remízu. Honza zahrál pìknì a získává bod. Ája hraje také
dobøe, ale na rozjetého Bedriho (453) to nestaèí. Kuelna je sice padavá, ale nae prostøední dvojice to nepotvrzuje. Prohráváme 3 : 1 a závìr
bude hodnì tìký. Gábina s Miloem bojují, ale na víc jak na jeden pomocný bod od Gábiny u to nestaèí. Opìt 6 : 2 prohráváme a jedeme domù.
Chotoviny B  TJ N. Bystøice B 2531  2467 - 6 : 2 Chobotský 465,
Svatoová 409, Makovcová 414, Køemenová 404, Filip 409, Kuèerová 430.
Koneènì doma, netradiènì v sobotu pøijídí béèko Nové Bystøice. A hned
úvodní duel nabízí nevídaný souboj. Honza zahraje na jednièce krásných 228, ale jeho soupeø na dvojce pøidá jetì 11 kuelek. Druhá polovina je u jen v reii Honzy. Pøidává 237 a je z toho výkon jako hrom, 465
poraených kuelek. Soupeø zaostal jen na 438. Ostatní nai jsou ale
ve svých výkonech trochu zakøiknutí. Iva prohrává na 409 o pìt. Ája bere
bod za 414, Lenka za 404. Milo prohrává 20 kuelek za 409. Stav 3 : 2
dohrává Gábina a daøí se jí na jednièku. Se 430 poráí soupeøe o 24 kuelek a potvrzuje nae vítìzství.
TJ Trhové Sviny  Chotoviny B 2497  2464 - 5 : 3 Chobotský 447,
Makovcová 381, Svatoová 391, Køemenová 411, Kuèerová 419, Filip 415.
Poslední venkovní zápas jedeme do Svinù. Honza je ve formì a naím
nejlepím výkonem bere první bod. Druhý bod bere i Ája, jen èíslo mohlo
být malinko vìtí. To se potvrzuje hned ve tøetím duelu, kdy soupeø
Vychodil smetl naí Ivu výkonem 476. Vedeme sice 2 : 1, ale na kuelky
jsme u v mínusu. Lenka prohrává, Gábina v samém závìru své hry také
a rozhodnutí je na Miloovi. Ten je ve svém duelu tím lepím, ale na
celkovou výhru to nestaèí. Bod bychom si zaslouili, ale nevylo to. Tak
snad na jaøe.
Chotoviny B  TJ N. Ves u È.B. 2412  2410 - 4 : 4 Chobotský 427,
Makovcová 389, Svatoová 386, Svaèina 402, Kuèerová 417, Filip 391.
V posledním kole podzimní èásti pøijídí do Chotovin Nová Ves. Ta figuruje v tabulce na druhém místì a mohla by být mírným favoritem. Potvrzuje to hned první duel, kdy Honza po horím zaèátku prohrává o pìt.
Bohuel pak to jde s námi z kopce. Dalí tøi duely prohráváme jen naimi
vlastními chybami, by soupeø nepøedvádí ádné velké výkony. Stav 0:4
na vlastní kuelnì u dlouho nepamatujeme. Kdyby pøili nìjací diváci,
jistì by se divili i oni. Pátá Gábina získá první bod a nikoho ani nenapadne myslet na pøípadnou remízu. Poslední Milo hraje tak, jak jsme zvyklí,
ale soupeø v druhé polovinì zaèíná ztrácet a dosud nahrané kuelky
neudrí. Celkovì máme o dvì víc. Nakonec tedy bod, ale nìjak se z toho
nemùeme vzpamatovat.
Za B Jirka Svaèina.

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor C 2216  2323 - 3 : 5
Kubeová 406,
Nohejlová 378, Liková 328, mejkal 406, Pekaøová 338, Makovec 366.
Úvod domácího zápasu se nevydaøil, Slávka i Lucka prohrávají. Následnì Anièka s Láïou vybojují body, stav 2 : 2. Nejlepí hráè hostù Milan
Foøter (423) vak nahrává kuelky a ani závìreèná výhra Páji Makovce
body nezachránila.
TJ Silon SÚ C  Chotoviny D
2237  2126 - 6 : 2
Kubeová 383,
Liková 330, Nohejlová 370, Dìd 351, mejkal 349, Pekaøová 343.
Na Hiltonu domácí nezaváhali, ná prùmìrný výkon úspìch nemohl nepøinést. Prùbìné body získává Anièka se Slávkou, ale víc nic.
TJ Sokol Chýnov B  Chotoviny D 2129  2326 - 1 : 7
Otradovec 430,
Nohejlová 374, Kubeová 398, Dìd 374, mejkal 383, Makovec 367.
V Chýnovì se nám hraje dobøe, pravidelnì vozíme body. Nebylo to ani
tentokrát jinak. Na zaèátek sice Slávka prohrává o 3 kuelky, ale to bylo
ze strany domácích ve. Výborný výkon zahrál po zdravotní pauze Petr
Otradovec, take jasné vítìzství 7 : 1 o 197 kolíkù.
Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2262  2161 - 7 : 1 David Bartoò 392,
Kubeová 385, Nohejlová 389, mejkal 387, Liková 335, Pavel Makovec 373.
Poklidný domácí zápas, na úvod tøi vyrovnané výkony a výhry. V závìru
trocha tìstí, David vyhrává o 3 kuelky, kdy posledním hodem poráí
vech 9 - tzv. hodovka. A nakonec Makovec. Pavel zápas pohlídal,
celková výhra 7 : 1 o 101 kuelek.
Za D Pavlína Otradovcová.

Za oddíl kuelek Miroslav Vacko
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Florbalisté stále poslední
Ani na druhém turnaji florbalisté nenali optimální
formu, a tak jetì nedokázali bodovat. V prvním
zápase proti Pacovu pøili na úvod dvì zbyteèné
chyby, kterých soupeø vyuil
a vedl 0:2. Uklidnili jsme se
a Kotrlík sníil na 1:2. Pak pøiel
úder hokejkou do hlavy jednoho z Blbounù a Havlík musel na
5 minut na trestnou lavici. Soupeø vyuil poèetní výhodu a do
konce trestu zvýil náskok na
1:4. V druhé pùli jsme chvilku
hráli vyrovnanou partii, ale stejnì jsme se nevyvarovali chyb.
Soupeø postupnì své vedení
navyoval a na 1:6. Pak sice
v poslední pìtiminutovce skórovali Carva a Heømánek, ale navíc ne na prohru 3:6 to nestaèilo. Ve druhém zápase proti
estinásobným vítìzùm Delfínùm jsme si vìøili, protoe soupeø nastoupil s 6 hráèi do pole
a z toho mìl jeden nepohyblivé
koleno v ortéze. Nae víra nás
postupnì opoutìla, protoe
soupeø hrál, jak potøeboval a støílel nám góly. V poloèase to bylo
0:4, a a kdy u to bylo 0:6
a zbývaly tøi minuty do konce,
Kotrlík vstøelil gól a zápas skonèil 1:6.
A tøetí turnaj zastihl florbalisty v lepí formì. V prvním zápase proti Rychlé rotì zaèali dobøe, ale vekerá snaha vycházela

naprázdno. Z ojedinìlé
ance soupeø skóroval.
Pak sice ná tým dostal
monost trestného støílení, ale to skonèilo na tyèce.
Pøece jen jsme dokázali
vyrovnat gólem, který vstøelil po
samostatném úniku Havlík. Brzy
na to otoèil skóre Stiebler. A to
bylo v prvním poloèase ve. V druhém poloèase soupeø zlepil
svoji hru a brzy srovnal a ujal se
vedení 2:3. Trochu jsme znervóznìli a pak jsme se tìstím
pøeci jenom díky sraené støele, kterou vyslal Havlík, vstøelili
branku a vyrovnali. Jaká sprcha
pøila, kdy z nenadálé akce
Málkovi proel míèek mezi nohama a byl z toho gól dvì minuty pøed koncem. U u to vypadalo, e dobøe rozjetý zápas ztratíme, ale deset sekund pøed
koncem po rychlém pøenesení
míèku pøed soupeøovu branku
Havlík zpracoval, nalákal obránce pohybem k sobì a pøihrávkou samotnému hráèi pøed brankou nabídl vyrovnávací gól Stieblerovi, který se nemýlil. V prodlouení hraném 3 na 3 gól nepadl, a tak jsme se rozeli smírnì 4:4 a získali první bod do tabulky. Druhý zápas proti Nord
Blanc jsme zaèali dobøe. Bìhem
chvíle jsme vedli 1:0 gólem Ondøeje Mládka. Ne jsme se doradovali, soupeø vyrovnal. Pak u
poloèas patøil jen nám. Do støe-

V sobotním turnaji 3. prosince byli oporou v obranì
Drakù z Chotovin Václav Praák starí a mladí

lecké listiny se postupnì zapsal
Stiebler, Carva a znova Ondøej
Mládek. V poloèase jsme vedli
4:1. Kdyby nám nìkdo vyprávìl,
e zápas bude zase drama, nevìøili bychom mu. I druhý poloèas z naí strany byl solidní, ale
jen do 12. minuty, kdy rozhodèí
uznal gól po poradì, zda faul na
brankáøe byl a po odehrání
míèku. Bìhem dalích 5 sekund
padl do naí sítì dalí gól na
4:3 a soupeø se nechtìl vzdát.
Sice pøila støela Carvy, který
zvýil na 5:3, ale soupeø dvakrát
skóroval, naposled minutu pøed
koncem. Mysleli jsme, e pøijde
prodlouení, ale 7 vteøin pøed
koncem Carva zavril støelou

hattrick a my jsme prvnì letos
vyhráli. Pokud se nestane zázrak
v posledním kole a z posledního místa se neodlepíme, sehrajeme v nadstavbì boj v pøeboru
o celkové 13.  16. místo.
11. 12. zakonèíme skupinu
odvetou s týmy na
1. a 2. místì tabulky
P. Havlík

Tabulka

1. Delfíni Tábor
2. Pacovtí Blbouni
3. Nord Blanc
4. Rychlá rota Tábor
5. Draci Chotoviny

skóre body
30 : 13 15
22 : 20 11
25 : 27 7
25 : 27 6
21 : 36 4

PODZIM VYEL SKVÌLE, ALE SLAVIT SE JETÌ NEMÙE

Chotovinské áèko se po podzimní
èásti okresního pøeboru usadilo na
první pozici. Neprohrálo ádný zápas a má skvìlé skóre 40:7. Postup je jetì daleko, ale fanouci
vìøí, e se to povede. Týmu vìøí i
trenér Duan Mendel, kterého jsme
poádali o rozhovor.
l Jak hodnotíte podzim?
Okresní pøebor vedeme, navíc o pìt
bodù, take nemohu øíct nic jiného,
ne e jsem spokojený. Ale samozøejmì je stále dost prostoru ke zlepení. U jarní èást sezony nebyla
patná, v létì se vrátil brankáø Carva
a v hlavì jsem mìl jetì dvì jména,
nakonec klaplo jen jedno.
l Myslíte Jana Pavlíèka, v týmu
byl hodnì znát. Souhlasíte?
Jednoznaènì. Je to kolega z práce,
který hrával I. B tøídu v Sedlci na
Èeskobudìjovicku. Vìdìl jsem, e
umí hrát fotbal a navíc charakterovì
do naeho týmu zapadne. Svým
nadením, energií a poctivým pøístupem strhnul mladé a starí mají
k sobì rovnocenného paráka.

l Chcete vyzdvihnout i jiné hráèe?

To bych mohl jmenovat v podstatì
vechny, protoe vichni kluci jdou
výkonostnì nahoru a døou na maximum. Ale kdy jinak nedáte... Dali
jsme nejvíc gólù a nejménì inkasovali, proto musím vyzdvihnout
stopery Kromku a Plecitého a v útoku Bondareva. Vedle Pavlíèka záøí
i vehla a z mladých puek se podzim hodnì povedl Turkovi a J. Váchovi. Ale fotbal je kolektivní hra
a kadý pøispìl svým dílem k podzimnímu titulu. Musím ocenit, e
tým drí ohromnì pohromadì a i náhradníci, kteøí tolik nehrají, nejsou
natvaní a makají a proívají ve stejnì, jako kdyby hráli pravidelnì.
l Èím to, e se podzim tak povedl?
Øídím se heslem, kdy nìco dìlat,
tak naplno. Proto jsem u v létì øekl,
e hrajeme o postup a udìláme pro
to maximum. Snaím se vymýlet
nové vìci na trénincích, obèas mi
nìco poradí i kamarád Jarda Høebík
a snaím se tým neustále hecovat.
A jsem rád, e mi to kluci vracejí,
vzali to taky vánì, úèast na trénin-

cích je velmi dobrá a v zápasech se
jede na doraz. Úspìní dorostenci
jsou zase o kousek starí a zkuenìjí a mazáci ukazují, e je fotbal
stále baví.
l Je to ale jen polovina soutìe,
jaro bude jetì tìké. Je to tak?
Samozøejmì, jsme v pùlce a stát se
mùe leccos. Slavit se jetì rozhodnì nemùe a èeká nás tvrdý boj. Kadý se na nás bude chtít vytáhnout
a kadý zápas bude nesmírnì tìký.
Na podzim sice nebylo utkání, kdy
by nás nìkdo pøehrával, ale souhlasím, e nìkdy je to také o tìstí
a dalích okolnostech... Také se ukáe, jak se vyrovnáme s tlakem, hlavnì mladí. Uvidíme, co jaro pøinese.
Ale týmu vìøím, jinak to ani nemùe
být. V zimì budeme trénovat dvakrát týdnì, pøipraveno je i kondièní
soustøedìní na Mozolovì a v bøeznu
sehrajeme tøi pøípravné zápasy.
l Chystáte na jaro nìjaké posily?
Jaro urèitì odehrajeme ve stejném
sloení, zatím není nutné tým doplòovat, kromì Pavlíèka jsou to vichni místní kluci a potøebují hrát. Vlast-

nì moná jednu posilu pøivítám.
Vichni jsme rádi, e u je zase fit
trenér Èenda Køíka a moná doplní
realizaèní tým. Kdyby postup nevyel, svìt se nezboøí, ale pevnì vìøím,
e v èervnu budeme slavit a dáme
místnímu fotbalu nádherný dárek
k 90. narozeninám. I. B tøída by Chotovinám sluela, zvlá kdy vidím
nadìjnou mláde a nadené pøípravky, kadety, áky a hlavnì dorostence,
které pøevzal Michal Malenický. Tým
jede jako maina a mladý kouè dìlá
spoustu skvìlé práce. Mladí nadení
kluci  to je budoucnost Chotovin!

Ptali se D. Mendel ml. a D. Pìkný

