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ZDARMA

Doprava v Chotovinách se zklidní  modernizace trati dokonèena
2. èervna 2016 byl slavnostnì uveden do provozu zmodernizovaný dvanáctikilometrový
úsek tratì mezi Táborem a Sudomìøicemi u Tábora.
Modernizace eleznièní tratì
pøináí vyí komfort pro cestující na trati z Prahy do Tábora,
zejména zkrácení doby jízdy.
Souèástí stavby, kterou realizovala spoleènost OHL S, je
i 444 metrù dlouhý dvoukolejný eleznièní tunel, první svého
druhu v Jihoèeském kraji. Dalí
zajímavostí je rovnì dvoukolej-
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ná estakáda, kterou tvoøí osm
polí o rozpìtí 54 metrù a o celkové délce 455 metrù s navazujícím 125 metrù dlouhým ocelovým eleznièním mostem
o jednom mostním otvoru nad
dálnicí D3. To ve je umístìno
na pøeloce trati.
Nad novým záøezem trati byl
postaven nadjezd smìrovì mírnì posunuté silnice I/3. Stavební práce dále zahrnovaly vybudování mostù a propustkù, celkem tøí biokoridorù, dvou nových podchodù, dvou návìstních lávek a také zárubní zdi
v Sudomìøicích.
Díky rekonstrukci dolo ke
zdvoukolejnìní stávajícího jednokolejného úseku, èím jsme
dosáhli zvýení rychlosti, plynulosti i bezpeènosti eleznièní
dopravy. V praxi to znamená, e
po úplném dokonèení potrvá
jízda z Prahy do Tábora 65 minut, øíká generální øeditel OHL
S Petr Brzezina.
V rámci stavebních prací byly
dále pøestavìny eleznièní sta-

nice Chotoviny a Sudomìøice
u Tábora. V Chotovinách dolo
k úpravám pro umístìní provozní budovy a nového ostrovního
a jednoho vnìjího nástupitì.
Stanice Sudomìøice byla zcela
zruena, novì bude slouit jako
dvoukolejná zastávka. Bìhem
modernizace dolo k výmìnì
kolejnic, pracù i tìrkového
podloí. Kvùli zajitìní bezpeè-

nosti cestujících byla také provedena modernizace zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení, novì bylo osazeno zabezpeèovací zaøízení 3. kategorie typu
ESA 44. Nedílnou souèástí modernizované tratì jsou i protihlukové stìny.
Pøedpokládané celkové investièní náklady stavby s názvem Modernizace trati Tábor Sudomìøice u Tábora dosáhly
výe 1 930 574 616 Kè bez DPH.
Projekt spolufinancovala Evropská unie z Fondu soudrnosti
v rámci Operaèního programu
Doprava, to a do maximální
výe 1 203 248 440 Kè. Financování z národních zdrojù zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.
Investorem stavby byla Správa eleznièní dopravní cesty,
státní organizace. Zhotovitelem
stavby pak OHL S, a.s.
Mgr. Zdenìk Turek
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 10. zase-

dání konaného dne 23. èervna
2016 od 19.03 hodin v zasedací
místnosti Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Mgr. Honza, p. Jordák , p. Ing. Novotná,
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Hrstka,
p. Mgr. Mendel, p. Moos, p. PaedDr. Nìmec,
p.Pecháè.
Návrh usnesení: p. Mgr. Bìtíková,
p. Ing. Novotná.
Ovìøovatelé: p. Mgr. Honza, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program:

1. Kontrola usnesení z 9. z.o.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2015.
3. Úèetní závìrka Obce Chotoviny za rok
2015.
4. Závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok
2015.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce.
6. Rozpoètové opatøení è. 6.
7. Vodné a stoèné od 1.9.2016.
8. Pozemky.
9. Rùzné - informace.

Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je
usnáení schopné, protoe je pøítomna
nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu
zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení
z 9. zasedání byly ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a p. PaedDr. Nìmcem a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za
schválené.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2015
 je souèástí materiálù, na úøední desce byl zveøejnìn od 6. 6.
do 22. 6. 2016. Zastupitelé k nìmu nemìli ádné pøipomínky.
Usnesení è. 133/2016/Z10.

Zastupitelstvo obce schvaluje
Závìreèný úèet DSO Mikroreginu Venkov za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Úèetní závìrka obce za rok
2015  úèetní závìrka pøedstavuje soubor finanèních výkazù,
které úèetní jednotka sestavuje za úèetní období k rozvahovému dni. Povinnost schvalovat ji je stanovena Vyhlákou
è. 220/2013 Sb..
Usnesení è. 134/2016/Z10.

Zastupitelstvo obce schvaluje
úèetní závìrku obce za rok
2015 bez pøipomínek a výhrad.
Výsledek hospodaøení ve výi
5 011 482,53 Kè bude pøeúètován úèetním zápisem 431/432
dnem schválení úèetní závìrky.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Závìreèný úèet obce za rok
2015  zastupitelé obdreli k prostudování kompletní materiály
o hospodaøení obce. Závìreèný úèet byl zveøejnìn na úøední
desce od 6.6. do 22.6.2016. Po
krátké diskuzi pøijali usnesení.
Usnesení è.135/2016/Z10.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závìreèný úèet
Obce Chotoviny za rok 2015,
jeho souèástí je Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2015. Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas
s hospodaøením obce bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE

❖ 23. 6. 2016 se uskuteènila v budovì základní kokly in❖ Chodníky ve støedu Chotovin budou dokonèeny k 31. 7.
2016.

❖ 10. èervna probìhlo místní etøení k zámìru obce zøídit

na toènì nad nádraím autobusovou zastávku, která by
umonila zajidìt autobusùm jedoucích po státovce do
naí obce. Vechny zainteresované strany se zøízením
toèny souhlasily. Nyní je zapotøebí, aby odborná firma
doplnila dopravní znaèení a obec upravila zeleò bránící
výhledu pøi výjezdu z toèny. Teprve pak vydá Jihoèeský
kraj souhlas se zøízením zastávky. Následovat budou jednání o tom, které spoje k nám budou zajídìt.

formaèní schùzka týkající se problematiky tvorby nového územního plánu.
❖ Rada obce schvalila úhradu nákladù za údrbu vodního
díla  vodovodu Sedleèko ve výi 1100, Kè na pøipojenou
nemovitost.
❖ Petici obèanù Chotovin pod názvem Ne leteckému provozu v bezprostøední blízkosti obydlí v obytné èásti obce
Chotoviny byla pøevzata obcí a pøedána k vyøízení Úøadu pro civilní letectví.
❖ V èervenci byly zahájeny práce na výmìnì støení krytiny budovy obecního úøadu. Práce provádí firma Stanislav
Domkáø. Prostøední 216, Èervené Záhoøí, 39137 Chotoviny.

Mgr. Zdenìk Turek

Nae obec recyklací elektrospotøebièù

výraznì ulevila ivotnímu prostøedí

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepouívané elektrospotøebièe se ji nìkolik let vyplácí. Nae obec obdrela certifikát vypovídající nejen o pøínosech tøídìní televizí a poèítaèových
monitorù, ale také o velkém významu sbìru drobných spotøebièù, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúètování spoleènosti ASEKOL mùeme nyní pøesnì vyèíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin èi
vody jsme díky recyklaci vyslouilého elektra uetøili ekosystém Zemì. Víme také, o jaké mnoství
jsme sníili produkci skleníkových plynù CO2 nebo
nebezpeèného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové spoleènosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobì spolupracuje na recyklaci vytøídìných elektrozaøízení.

Z Certifikátu Environmentálního
vyúètování spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce v loòském
roce vytøídili 146 televizí, 41 monitorù a 1 480,83 kg drobných spotøebièù. Tím jsme uspoøili 64,59 MWh
elektøiny, 3 095,17 litrù ropy, 283,29 m3
vody a 2,51 tun primárních surovin.
Navíc jsme sníili emise skleníkových
plynù o 14,31 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpeèných odpadù o 55,73 tun.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e recyklace bìných 100 televizorù uspoøí spotøebu elektrické energie pro domácnost a
na 4 roky, nebo uetøí pøiblinì 400 litrù ropy
potøebných a k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní èísla. Pozitivní zprávou pro
uivatele poèítaèù také je, e odevzdání 10 vyslouilých monitorù uetøí spotøebu energie potøebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Vichni ti, kteøí tøídìním takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního prostøedí, si zaslouí
obrovský dík.

Odeèty vodomìrù

Jako kadý rok probìhnou v srpnu odeèty vodomìrù v nemovitostech, které
jsou pøipojeny na obecní vodovod. Kadý dostane vèas do potovní schránky
oznámení o pøibliném èasu odeètu, proto vechny prosím o spolupráci, aby
se na odbìrná místa nemuselo chodit vícekrát. S tím souvisí funkèní potovní
schránky, zprovoznìní domovních zvonkù a v neposlední øadì i zpøístupnìní
vodomìru obcí povìøenému odeèitateli. Proto bych chtìla poádat pøedevím majitele rekreaèních objektù, kteøí nebudou bìhem srpna ve svých nemovitostech k dostiení, aby sdìlili nejdéle do konce mìsíce srpna stav vodomìru na Obecní úøad Chotoviny
(tel.: 381 284 570, e-mail: poplatky.ou@chotoviny.cz).
Hana Heømánková, OÚ Chotoviny

Studie LCA posuzuje systém zpìtného odbìru CRT televizorù, poèítaèových monitorù a drobného elektrozaøízení. Hodnotí jejich sbìr, dopravu a zpracování a do okamiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyøazených spotøebièù do nového produktu. Pro kadou frakci byly vyèísleny
dopady na ivotní prostøedí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotøeba energie, surovin,
emise do ovzduí, vody a produkce odpadu. Koneèná bilance vyznìla pro zpìtný odbìr elektrozaøízení jednoznaènì pozitivnì, a to ve vech aspektech.
H. Heømánková

OBECNÍ ÚØAD
 MATRIKA 

Od èervence pøevzala agendu matriky paní
Zuzana Sumerauerová. Nová paní matrikáøka
pracuje na zkrácený pracovní úvazek, proto jsou
úøední hodiny pro vyøizování matrièních záleitostí stanoveny na pondìlí:
8:00  12:00  12:30  17:00 .
Ovìøování podpisù a dokumentù provádíme na
obecním úøadì i v ostatních úøedních dnech,
tj. ve støedu 8:00  12:00  12:30  17:00
a v pátek 8:00  14:00 hod.
Obú
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/dokonèení ze str. 2/
5. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  jedná se o rozpoètové
opatøení è. 4 a 5/2016, kterými byla
mimo jiné zaúètována dotace na
obnovu kanalizace v ulici Pod pejcharem.
Usnesení è. 136/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení provedená radou obce è. 4 a 5/2016.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètové opatøení è. 6  ze
zùstatku loòského roku byly pøeúètovány finance na opravu komunikací, poøízení nových vrtù pro vodovod Chotoviny a Moraveè, obnovu veøejného osvìtlení v Øevnovì
a na výmìnu støení krytiny na budovì obecního úøadu.
Usnesení è. 137/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 6/2016, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Vodné a stoèné od 1. 9. 2016 
zastupitelùm bylo pøedloeno celkové porovnání vech poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné. Dále
kalkulace oèekávaných nákladù na
rok 2016 na základì které oèekávané náklady na výrobu a distribuci
jednoho metru krychlového vody
nepøesáhnou 40, Kè a u stoèného
náklady na odvod jednoho metru
krychlového odpadních vod 15, Kè.
Usnesení è. 138/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové porovnání vech poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné podle
cenových pøedpisu pro vodné a stoèné pro rok 2015 a kalkulaci ceny pro
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vodné a stoèné pro rok 2016.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 139/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2016 cenu pitné vody ve výi
40, Kè/m3 + DPH.
Usnesení è. 140/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2016 cenu stoèného ve výi
15, Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Pozemky.
 bezúplatný pøevod id. 1/2 pozemku p.è. 137/12 v k.ú. Èervené Záhoøí  právo hospodaøit s tímto pozemkem ve vlastnictví státu má Úøad
pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Druhou polovinu vlastní
obec. Celková výmìra pozemku je
42 m2.
Protoe se na pozemku p. è. 137/12
nachází místní komunikace, která
náleí dle zákona è. 13/1997 Sb., do
vlastnictví obce, na jejím území se
nachází, je monost poádat o bezúplatný pøevod do vlastnictví obce.
Usnesení è. 141/2016/Z10.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod id. 1/2 pozemku
p.è. 137/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Èervené Záhoøí
z vlastnictví ÈR, pøíslunost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových do vlastnictví
Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 8, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 nabídka na odkup pozemkù pod
úèelovou komunikací v Øevnovì
 spoluvlastnice pozemkù nacházejí-

cích se pod úèelovou komunikací na
Ventice, p. Z.È. a p.E.T., nabídly
tyto pozemky obci k odkoupení. Celková výmìra nabízených pozemkù
je 245 m2. Komunikace je vedena v
Pasportu místních komunikací.
Slouí jako veøejnì pøístupná úèelová komunikace.
Usnesení è. 142/2016/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemkù p. è. 197/5, 198/3,
200/2, 1488, 1490 k.ú. Øevnov a p.p.è.
85/4 v k.ú. Liderovice o celkové výmìøe 245 m2 za cenu 50, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 7, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení nebylo pøijato.
9. Rùzné  informace o dìní v obci
uvedl pan starosta.
Na Mìstském úøadì v Táboøe probìhlo jednání o dodateèném povolení vrtané studny v zámecké zahradì. Obec na základì posudku hydrogeologa Dr. Knìka trvá na maximálním odbìru 16 m3 vody dennì. Obává se, e pøi vyím odbìru by moh-
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lo dojít k ovlivnìní vodních zdrojù
pro obecní vodovod a k poklesu
mnoství vody ve studnách sousedù.
Petici obyvatel z okolí zámku proti
leteckému provozu v zámeckém parku obec pøedala k øeení kompetentním úøadùm.
Se zmìnou územní studie lokality
Na Kùskovci, kterou poadují zmìnit vlastníci nìkterých pozemkù
v této lokalitì, obec souhlasí za pøedpokladu, e probìhne øádné projednání této studie.
Sociální zaøízení pro sál kulturního
domu bude nutno kompletnì zrekonstruovat, protoe dochází k sesedání zdiva, které zøejmì nemá dostateènì pevné základy.
Na sobotu 2. èervence pøipravila
obec koncert k 750. výroèí první
zmínky o Chotovinách. V kostele
sv. Petra a Pavla vystoupí Táborský
chrámový sbor.
Starosta Mgr. Turek popøál vem pøítomným hezké prázdniny.

Zapsala: Marie Knotková

Pamatujete na Chotovinské
slavnosti pøed dvaceti lety?

Oslavy výroèí zahájil
nádherný chrámový koncert

V sobotu 2. èervence 2016 odstartovaly v kostele sv. Petra a Pavla oslavy
750 let od první písemné zmínky o Chotovinách. Slavnostní koncert Táborského chrámového sboru pøilákal zhruba 70 hudebních pøíznivcù. Programu sloenému z liturgických skladeb dominovala sóla v podání Marie
Sovové a Frantika Doubka. Vynikající hudební záitek byl po zásluze odmìnìn dlouhotrvajícím potleskem.
Jana Lorencová
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NOVÉ KNIHY
Svámí Suhotra  PSYCHOLOGIE
PODLE VÉDÁNTY. Védánta je starodávný a mimoøádnì sofistikovaný
systém indické metafyziky, který poutá pozornost západních uèencù ji
po staletí. Cílem Védánty je zodpovìdìt jedinou otázku: Co je pùvodem veho?
Svámí Suhotr  PODSTATA A STÍN.
Véda znamená poznání - urèité poznání. Tato kniha vyzývá ètenáøe, aby
ve svìtle védského poznání pøezkoumali stále se vracející otázky ivota:
Je svìt, který je v dosahu naí mysli a smyslù, skuteèný?
Svámí Suhotra  ROZMÌRY DOBRA
A ZLA. Dobro je podle definice v této
knize ctnost. Slovo ctnost znaèí zdravý, uiteèný a poctivý vztah ke svìtu,
ostatním ivým bytostem a vlastnímu já. Dokonalá ctnost znaèí vítìzství due nad silami hmoty, které ji
ohroují klamem a zpùsobují ztotoòování se s hmotným tìlem
a s tím, co má rádo a co nenávidí.
A tento klam je zlo.
Svámí Suhotra  TRANSCENDENTÁLNÍ PERSONALISMUS. Kniha vyuívá moudrost starých védských
textù a provází ètenáøe závanou
problematikou postavení lidstva v tajemné osnovì vesmíru.
Satsvarupa Dasa Gosvami  PRABHUPÁDA. Tato kniha je výmluvným
pøíspìvkem k uchování vzpomínky
na èlovìka, který sehrál ústøední roli
v americké náboenské historii bìhem edesátých a sedmdesátých let
alternativní kultury.

Iva Hercíková  PAVOUK, KTERÝ KULHAL. Jedná se o sbírku povídek a kniha nese název podle jedné z nich. Jsou to povídky psychologické, místy a hororové, jedna je
spíe tragikomická (Zub), co je pro
Hercíkovou ánr ponìkud netypický.
Martina Formanová  SNÌDLA DÌTEM SLADKOSTI Autorka vtipným
stylem pøibliuje ètenáøi nejen svou
kadodenní realitu. TROJDÍLNÉ
PLAVKY  I slunná strana ivota má
své stíny. Nebo jsou o tom pøinejmením pøesvìdèeny románové
hrdinky. SKLADATELKA VOÒAVÉHO
PRÁDLA, NEVÌRA PO AMERICKU
 Dva manelské páry a komunikace
pøes internet tvoøí pùdorys nového
románu.
Iva Pekárková  SLONI V SOUMRAKU. Silnì erotický pøíbìh mladého
Senegalce Amadoua a jeho stárnoucí
anglické novomanelky Annie je syrové a zároveò neodolatelnì vtipné
vyprávìní o studené realitì mezilidských vztahù, generaèních problémù a kulturních rozdílù.
Irena Obermannov  DENÍK ÍLENÉ
MANELKY, DENÍK ÍLENÉ MILENKY. Volné pokraèování bestselleru
Deník ílené manelky Xénie, její dvì
dcery, jejich lapálie s mui i se ivotem vùbec  a k tomu vemu tajemný nález zakázané knihy. Xénie a její
dvì u vlastnì dospìlé dcery proívají dalí spousty tragikomických
pøíhod. Po rozvodu jakoby se hrdinka stala svým zpùsobem èerstvì
dospìlá, podobnì jako její dìti.

Martina Cole  ÚTÌK, RODINA, SMYÈKA, KRUTOST,
BYZNYS, KRÁLOVNA ZLOÈINU, BEZ TVÁØE, ZBIJÁK,
TÌLA NA PRODEJ, PINAVÁ HRA
... krimi.
Robert B. Parker  VYSOKÉ SÁZKY,
NOÈNÍ JESTØÁB, POSLEDNÍ ANCE, MALOVANÉ DÁMY.
Michal Viewegh  MÙJ IVOT PO
IVOTÌ. Osmého prosince 2012
praskla Michalu Vieweghovi aorta.
V nemocnici ho pùl hodiny marnì
oivovali, a jak øíká doktor Skalský,
kdyby se rozhodli Michala neoperovat, nebylo by to nic proti standardním medicínským postupùm. Jene
to zkusili... A Michal proti vem pøedpokladùm nejen pøeil, ale o necelý
rok pozdìji vydává novou, svou pìtadvacátou knihu. Pokouí se v ní zachytit, jak vypadá ivot èlovìka s tìce
pokozeným mozkem, èlovìka, který by mìl být astný, e zùstal naivu, ale jde mu to jen stìí. Pøeil, ale
celý jeho dosavadní ivot se ocitl
v troskách, je zcela odkázán na péèi
nejbliích  a a pøíli èasto ho napadá, jestli by nebylo lepí...
Michal Viewegh  ROMÁN PRO
MUE. Tentokrát je k pøednostem
Vieweghova psaní nutno pøièíst
i nekompromisní ráznost, s ní v románu otvírá dveøe tøinácté komnaty muského svìta. Dobovou kulisu románu tvoøí autentické výroky
bývalých i souèasných èeských politikù a nejvyích státních èinitelù,
které z této fiktivní pánské jízdy
chtì nechtì dìlají trpký pøíbìh nás
vech...

Nejkrásnìjí místa Chotovin oèima dìtí
Zámek, oba kostely, dùm è. p. 37,
kola, kolka nebo pøíroda v okolí
Chotovin  to jsou nejèastìjí motivy
dìtských prací pøihláených do výtvarné soutìe Chotoviny - místo, kde iju
rád/a. Soutì vyhlásil Spolek pøátel
koly ve spolupráci se Z a M Chotoviny a Obcí Chotoviny pøi pøíleitosti oslav výroèí 750 let od první písemné zmínky o obci.
Dìtské práce byly hodnoceny ve
tøech kategoriích. První kategorie byla
urèena dìtem z mateøské koly a áèkùm 1. a 2. tøídy. Ve druhé kategorii
se utkaly obrázky ákù 3. 5. tøídy.
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Michal Viewegh  POVÍDKY O MANELSTVÍ A SEXU. K pøípadné otázce, z jakých pochybných pohnutek
jsem si zvolil právì téma sexu, bych
nejprve rád uvedl nìkolik struèných
èísel (èísla nelou): Podle Svìtové
zdravotnické organizace myslí ena
na sex v prùmìru tøicetkrát dennì,
a to i v klimakteriu; mu, bez ohledu
na vìk, prùmìrnì kadých osm minut. Podle etøení èeských sexuologù má èeský mu za svùj ivot v prùmìru dvanáct intimních partnerek;
souèasná èeská dívka stihne do svých
devìtadvaceti let vystøídat více ne
est sexuálních partnerù. Nyní se
snad u mohu odváit øíci, e jsem
si téma sexu zvolil z pohnutek víceménì osobních.
John Grisham  PØEDVOLÁNÍ, PØÍPAD PELIKÁN, CELA SMRTI, POROTA, PARTNER, PØIZNÁNÍ, VÁNOCE
NEBUDOU, POSLEDNÍ POROTCE,
KRÁL ADVOKÁTÙ, NEVINNÝ, ODVOLÁNÍ.
. Petrásková
Veronika Junová (2. tø.)

A v poslední kategorii mezi sebou
soutìily práce ákù z 6. 9. tøídy. Celkem se selo 66 prací.
Obrázky malované rùznými technikami potìily celou hodnotící komisi, která byla sloena ze zástupcù
spolku, koly a obce. Rozhodování ale
nebylo vùbec jednoduché. Vechny
obrázky jsou krásné a mají svou úasnou poetiku. Ètvráci navíc obrázky
doplnili i komentáøem, proè si kreslený objekt èi místo vybrali. Nakonec
komise vybrala k ocenìní 13 prací.
Slavnostní pøedání cen vítìzùm
probìhlo na kolní akademii ve støedu

Kateøina Kollerová (8.tø.)

8. èervna 2016. Odmìny v podobì
diplomu, pastelek, skicáku a èokolády pøedávali pøedsedkynì spolku
Jana Lorencová, starosta obce Zde-

Ocenìní áci:
I. kategorie

1. Veronika Junová  2. tø.
2. Adéla Mísaøová  2. tø.
3. Lucie Pecková  2. tø.

II. kategorie

Jana Bartoòová (5. A)

1. Jana Bartoòová  5. A
2. Nikol Merxbauerová  4. tø.
Barbora ilková  5. A
3. Tereza Lorencová  4. tø.
Josef Poula  5. A

nìk Turek a øeditel koly Petr Havlík.
Ale ani ostatní úèastníci soutìe nepøili zkrátka. Na vechny èekal malý
sladký dárek.
Výstava vech dìtských prací
probìhne na Chotovinských slavnostech v sobotu 13. srpna 2016.
Vybrané práce posléze ozdobí obecní úøad, kolu èi kulturní dùm.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

III. kategorie

1. Kateøina Kollerová  8. tø.
2. Hana Èerná  8. tø.
Tereza Krejèová  8. tø.
3. Aneta Monhartová  6. tø.
Jitka Pavlíèková  6. tø.
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Spolkové ohlednutí
za uplynulým kolním rokem
Prázdniny jsou pro vìtinu z nás
èasem odpoèinku a nabírání nových
sil. Pro Spolek pøátel koly je to také
èas bilancování uplynulého kolního roku. A e jsme se rozhodnì nenudili!
Uspoøádali jsme pìt tradièních
akcí - Mikuláskou nadílku, Karneval, kolní slavnost, Guláování
a Den dìtí. Nae akce navtívilo témìø 1 100 osob, co povaujeme za
velký úspìch. Zároveò nás to zavazuje a také povzbuzuje do dalí práce. Pøiloili jsme té ruku k dílu na
Vánoèní dílnì.
Díky finanèním prostøedkùm, které jsme získali z èlenských pøíspìvkù a vstupného z akcí, jsme mohli
kole a kolce pøispìt bezmála
25 000 Kè. Peníze budou pouity
na pastelkovné pro prvòáèky, pøíspìvek èlenùm spolku na kolní výlet èi
divadlo a vytitìní pamìtní kníky
pro pøedkoláky. Z tìchto penìz
jsme té zakoupili stavebnice a cvièební pomùcky pro kolní druinu
a kolku.

Zapojili jsme se také do oslav
výroèí 750 let od první písemné
zmínky o obci. Uspoøádali jsme výtvarnou soutì pro dìti na téma
Chotoviny - místo, kde iju rád/a.
Z pøihláených obrázkù uspoøádáme na Chotovinských slavnostech
krásnou výstavu. Na slavnostech zatiujeme té dìtský koutek.
Spolek ale není jen práce pro dìti,
ale také plnìní zákonných poadavkù spojených jednak s transformací
sdruení na spolek a jednak spojených s fungováním a èinností spolku. A ty jsme beze zbytku splnili.
Dìkuji touto cestou vem èlenkám výboru spolku za jejich obìtavou práci, naim rodinám a pøátelùm za podporu a pomoc, Základní
kole a Mateøské kole Chotoviny
a Obci Chotoviny za spolupráci pøi
realizaci akcí a Vám vem za to, e
svou úèastí na naich akcích nám
pomáháte podporovat chotovinské
dìti.
Tìíme se s Vámi na vidìnou na
naich akcích v novém kolním roce.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
ÈERVENEC
60 let Jaroslav pièka, Chotoviny
Hana Sedloòová, Èervené Záhoøí
Pavel Kakos, Chotoviny
Jaroslav Poustka, Chotoviny
6 5 let Josef Pecháè, Vráná
70 let Ludmila Kratochvílová, Èervené Záhoøí
JUDr. Miroslav Nový, Chotoviny
90 let Miloslav Pekárek, Èervené Záhoøí
Anna Mikeová, Chotoviny
SRPEN
60 let Lenka imková, Chotoviny
Frantiek Kubát, Chotoviny
70 let Jan Kolací, Brouèkova Lhota
Miroslav Novák, Chotoviny
Irena Petrásková, Chotoviny
80 let Marie Hauserová, Èervené Záhoøí
90 let Ludvík Markvart, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Vítání obèánkù 27. kvìtna 2016

ä Vojtìch Èabák ä Samuel Fiala ä Jakub Køemen
ä Petr Køí ä Ema Malenická ä Julie Neèasová
ä Markéta Váchová ä Elika Buøièová
ä Thea Dolealová ä Vanessa Dolealová ä Jan Hampl
ä Vítek Pazourek ä Joná Smetana ä Kvido Syrný

DROBNIÈKY

n n n
Majitel statku v Èerveném Záhoøí, pan Jan Lapáèek ze Rzavé, byl známý
jako velice neurvalý èlovìk a to nejen pøi jednání v úøadu, který zastával, ale
i ve styku se svými poddanými, které bil a tloukl skoro na potkání. Navíc prý
nemohl vidìt enskou sukni. Dívky i vdané eny dokonce necudnì obtìoval i pøi mi v chrámu Pánì a nejednu pøivedl do pìkného maléru. Za to prý
po smrti nedoel klidu, obèas se tu v noci zjevuje a i kdy jako nehmotný
duch nemùe nikomu ublíit, prý to není pøíjemné setkání.

n n n

Pravdìpodobnì dlouhodobým slovním podáním ponìkud popletená
povìst vypráví o zvonech v Podolském, èi Zeleném Kostelci. Ty se prý
jednou za èas uvolní a letí nad Vránou, kde se nìkolikrát zatoèí a pokraèují
v letu a do Borotína. Proè se tak dìje, nikdo neví.

n n n

V Øevnovì, u samoty Vojty, se na lávce pøes potok noc co noc zjevovala
bílá ovce. Na lávce se rozloila napøíè, a tak kadému zabránila, aby lávku
pøeel. Ovci nebylo mono pøekroèit ani zvednout. Pokouelo se o to mnoho silákù, ale ádný to nedokázal. Ovce vdy záhadnì zmizela a pøi prvním
rozbøesku.
n n n
Na kmenovém statku v Jeníèkovì Lhotì dlouho il rod svobodníkù Sedloòù. Posledního hospodáøe z toho rodu ale potkalo velké netìstí. Jedné
noci, v dobré víøe, e míøí na zlodìje, zastøelil sousedova syna, který tajnì
el za jeho dcerou. Dlouhodobé soudní spory pohltily jeho celý majetek
a nakonec jako ebrák chodil po vsi støídou. Z této skuteèné události
èasem vznikla povìst barvitì doplnìná o mnohé podrobnosti.

n n n

Na nìkolika místech v Èechách se kdysi tradovalo, e rodina Nádherných
vyla ze staroitného lechtického rodu, jeho stopy se ztrácejí po tøicetileté
válce. Tato nièím nepodloená domnìnka pravdìpodobnì vzala svùj pùvod
z fámy o nepøedstavitelném bohatství rodiny Nádherných, co ovem nebylo úplnì vzdálené pravdì. Vdy rodina Nádherných svého èasu patøila
k nejbohatím v Èeském Království. A tak asi vznikla ponìkud temná, moná se dá i øíci obrazná povìst.

n n n

Jeden ze synù chudého mlynáøe v Borotínì se vydal do svìta a po mnoha
peripetíích zakotvil v Nových Dvorech u Poøína, kde zaèal pracovat pøi
výrobì eleza. Byl úspìný, a proto se brzy stal adjunktem v Kamenici nad
Lipou, kde tato výroba byla soustøedìna. Jednou pøi pøípravì materiálu
k tavení uvidìl velkou èernou sochu a hned se rozhodl, e ji získá pro sebe.
Stalo se, sochu si odvezl domù a kdy jí zaèal oèiovat, zjistil, e je celá
z ryzího støíbra. Socha se pak stala základem bohatství rodu Nádherných.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Izabela Stehlíková
Èervené Záhoøí

tìpán Tonder
Chotoviny

Josef erpán
Øevnov
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Chotovinský kostel CÈSH v novém

Ji 92 let je souèástí chotovinské obce kostel - èeskoslovenský, husitský. Byl slavnostnì otevøen 28. øíjna 1924 a pøipojil se vedle svých starích druhù  kostela sv. Petra a Pavla,
kaplièek a jiných staveb k sakrálním pamìtihodnostem, které
oivují náboenské cítìní obyvatelstva a zulechují jeho cit
pro vnímání krásy. Svým zamìøením vedou k dobru a pravdì.
Je rovnì kulturním centrem
a v neposlední øadì dotváøí ráz
naí jihoèeské krajiny.
V souèasné dobì je pro kolemjdoucí nepøehlédnutelný
fakt, e kostel se odìl témìø celý
do nového a k 750. výroèí obce
je jí jistì oproti døívìjku okrasou. Kdy øíkáme, e se odìl
do nového, stalo se tak díky finanèní podpoøe Plzeòské diecéze CÈSH, obce Radkov a sa-

mozøejmì obìtavosti vìøících.
Rovnì jsme spokojeni s pracemi, které provedla firma pana
Viliama Sónaka ze Vechova.
Chceme zde informovat veøejnost, co ve bylo v letoním
pùlroce na kostele opraveno.
Pùvodní zámìr byl opravit pouze èelní stìnu, protoe hrozilo
zøícení øímsy nad vchodem.
Objevily se vak dalí závané
nedostatky nejen na vzhledu
kostela. Postupnì bylo pøikroèeno k tìmto opravám: 1) fasáda èelní stìny s øímsou, klempíøskými prvky a tøí stran vìe;
2) fasáda západní stìny - dolní
èást; 3) oprava oplechování støechy vìe; 4) fasáda ochozu nad
chrámovou lodí a zadní strany
vìe; 5) tmelení a nátìr vnìjích
rámù oken nad ochozem. Vedle toho byly odstranìny pøedevím suché vìtve ze stromoøadí

v pøístupu k hlavnímu vchodu
a tak otevøen nový svìtlejí prùzor. Vyèitìn byl také vnitøek
vìe  zvonice a patro. Stále se
pracuje na úklidu a zvelebování okolí. Schoditì vedoucí
z chodby vedle zimní modlitebny do samotného kostela bylo
opatøeno døevìným obloením
a zábradlím. Zimní modlitebna
má rovnì ji od loòska zcela
nový interiér. To zhruba ve.
Jetì jednou z tohoto místa dìkujeme vem, kteøí umonili takto zvelebit chotovinský stánek
víry, nadìje a lásky.
Doma si nìkdy øíkáme, e
máme práce jako na kostele. Ti,
kteøí s kostelem ijí, vìdí, jak
to vypadá, kdy to není jenom
jako, ale doopravdy. Cítí zodpovìdnost vùèi svým pøedkùm
i generaci pøíchozích. Ale zároveò nacházejí v zázemí svého
chrámu sílu a povzbuzení, radost v radosti a potìení ve
smutku... Duchovní proitek je
nesdìlitelný, má jen vnìjí znaky na tváøi, v chování a jednání, v ivotì...
Na naem kostele bude asi
stále co opravovat a zlepovat.
Nìco jetì dokáeme my, nìco
necháme naim potomkùm. Vidíme nedokonèenou fasádu východní stìny, rezavou støechu...
Jsou tu i dvì záleitosti, pro které bychom rádi získali mecenáe (sponzory): 1) Vì kostela je
vypravena na dva velké zvony.
V roce 1930 byl do vìe osazen zvon o prùmìru 78 cm
a váze 275 Kg. Byl okupanty
rekvírován pro váleèné úèely

v roce 1942. Vìøíme, e nejen naí
touhou je, aby se nový zvon
opìt rozeznìl z vìe. 2) V pováleèné dobì - asi v r. 1949 byly
do kostela instalovány varhany.
Po nìkolik desítek let slouily
k doprovodu bohoslueb a koncertnímu vystoupení. Podle pamìtníkù se na varhany hrálo
naposledy na poèátku 90 let
minulého století. Nyní potøebují nákladnou opravu. Také tato
investice by jistì dopomohla
k rozíøení kulturního zázemí
obce.
V souèasné dobì se v èeskoslovenském husitském kostele konají pravidelné nedìlní
bohosluby, jsou odsud vypravovány pohøby, vysluhují se
zde svátosti... Zcela v nedávné
dobì zde probìhl velice pìkný
koncert dìtí místní Z a jejich
hostù z Protivína a Pøelouèe
nad Labem...
Se svými radostmi a starostmi
se s vámi podìlili:
Rada starích a faráø
Církve èeskoslovenské husitské
v Chotovinách.
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Kuelky mezinárodnì: Chotoviny ve Wernshausenu
Jedinou souèasnou zahranièní sportovní aktivitou TJ Sokol Chotoviny je kuelkáøské pøátelství (neboli Freundschaft) s nìmeckým klubem
KC 96 Wernshausen. Ani se tomu nechce vìøit,
ale je to ji 28 let, co jsme jeli do Wernshausenu
poprvé, tehdy jetì do NDR. Rok pøed sametovou
revolucí vyuila øada úèastníkù této akce k nákupu dìtského obleèení a obuvi, které byly u nás
(co do íøe a kvality sortimentu) nedostatkovým
zboím. Moná si nìkteøí na tu dobu vzpomenou ...

hodiny nìmèiny a pøekládal své pøítelkyni Renatì, Ája Makovcová zase drela dohled nad naimi
dorostenci: synem Pájou a dvojèaty Lenkou a Martinou Køemenovými. Jirka Svaèina získal bìhem
veèera pøezdívku George Snack. I kdy je to anglicky, nìmeètí kamarádi tak koneènì znají pøeklad
jeho jména a pøíjmení!
Po sobotní snídani nás nai hosté vzali na
procházku po pøilehlém mìstu Schmalkalden
a vìtina výpravy se podívala i na tamní zámek.

Zpoèátku bylo pravidlem, e jsme sudé roky
jezdili hrát my do Nìmecka a liché zase naopak.
Po roce 2000 vak dolo nìkolikrát k výpadku
z jedné èi druhé strany, a to zejména kvùli problémùm s vhodným termínem. V dnení dobì
není snadné najít takový víkend, aby nekolidoval
s pravidelnými kuelkáøskými soutìemi, opravami na kuelnách a zejména s pracovním vytíením a dovolenými, které se týkají hráèù na obou
stranách. Také letos se nìkteré stálice nemohly
zúèastnit. Na naí stranì tøeba Libor Hrstka, na
stranì soupeøù jeden z pamìtníkù prvního setkání v roce 1988, Ralf Jung. Do Nìmecka jsme byli
pozváni u pøed dvìma lety, ale z rùzných dùvodù jsme tehdy i loni museli pozvání odmítnout.
Byla tedy skoro poslední ance, jak nae pøátelství udret, co nám potvrdili i nai nìmeètí kamarádi.
A nyní koneènì k letoní akci: Na cestu jsme
vyrazili v pátek 24. èervna krátce po deváté hodinì. Bylo krásné poèasí a díky velké èasové rezervì jsme si mohli dovolit nìkolik delích zastávek
na obèerstvení. Auto spolehlivì øídil Petr Køemen, Lubo Bervida se staral o navigaci a vichni
dohromady pak o dobrou náladu. Jak jsme zjistili, poèet devíti úèastníkù byl naprosto dostaèující
a fakt, e jsme jeli vichni spoleènì jedním autem, naprosto ideální.
Do Wernshausenu (zhruba 500 km) jsme dorazili krátce pøed ohláenou 17. hodinou. Pøivítání bylo jako obvykle velice milé: pøátelská objímání, drobné pohotìní a pak rychle se ubytovat.
Tøi dvojice bydlely v privátu u naich hostù
a zbývající tøi veteráni (Jirka Svaèina, Petr Dìd
a Lubo Bervida) v místním hostinci. Veèer jsme
trávili s naimi kamarády velice pøíjemným grilováním (poèasí nám nadále pøálo) v prostorách
pøed kuelnou a dolo tøeba i na bìecké souboje
na místním oválu, o èem by mohl vyprávìt tøeba
Petr Dìd. Do zábavy se vak zapojili úplnì vichni, bez ohledu na vìk. Petr Køemen zúroèoval své

Nae trojice veteránù etøila síly a radìji zùstala
v jedné z hospodských zahrádek, kde jsme posedìli u výborného piva s kuelkáøským pøedsedou
René Wagnerem. Po vynikajícím obìdì (v pomìrnì velké klubovnì pøímo na kuelnì) nastalo
slavnostní zahájení. Obvykle se jej úèastnil starosta Wernshausenu, nyní vak pøili rovnou dva!
Wernshausen toti v mezidobí ztratil svoji samostatnost, a tak pøili ruku v ruce starosta mìsta
Schmalkalden a starosta místní èásti Wernshausen (pøezdívaný malý starosta). Za nai stranu

bývá, nìkteré také trápily
zdravotní indispozice. Za
zmínku urèitì stojí výkony
Petra Køemena (420) a Jirky Svaèiny (391),
z nìnìjího pohlaví pak Áji Makovcové (390).
Neztratila se vak ani nae mláde: vynikajících
381 dosáhla Martina Køemenová. Nakonec jsme
v naem souboji, do kterého se poèítalo 6 nejlepích výkonù z 8 hráèù, podlehli o 99 kuelek, co
ovem není vùbec ádná ostuda. U øadu let je
nepsaným pravidlem, e oba týmy si drí domácí
neporazitelnost. Dlouhodobì hrajeme o putovní
pohár, který natrvalo získá vítìz 3 utkání. Nyní je
srovnáno na 2:2 a ance na získání tohoto poháru na nai kuelnu je veliká, nebo za rok budeme
hrát doma.
Po zápase dolo k tradiènímu vyhodnocení
nejlepích hráèù a také èulibrkù (na naí stranì
to byl opìt Lubo, kterému se v Nìmecku v poslední dobì moc nedaøí). Soupeøùm se nae vtipné ceny velmi líbily a také my jsme byli potìeni
z cen, které nai kamarádi pøipravili nejen pro
vechny hráèe, ale i pro Renatu.Veèer nastala
bujará zábava, jídlo, pití, hudba, dobrá nálada ...
prostì super! Nìkteøí vydreli a do brzkých ranních hodin, k èemu pøispìla hlavnì popùlnoèní
hudba na pøání (zazpívali jsme si i Sokolíky, jasnì e na stolech!), a naim dìvèatùm se podaøilo
pøimìt k tanci i jinak trochu nesmìlé místní mladíky.
Nedìle ráno je vdy smutná, protoe pøichází
louèení. Musím øíct, e pokadé má øada z nás
(a hlavnì naich nìmeckých kamarádù) slzy
v oèích. Po vydatné snídani tedy pøicházejí na
øadu dlouhá objímání a spoleèná focení. Poslední mávání a u jsme na cestì domù. Petr za to po
nìmeckých dálnicích vzal, a tak jsme okolo páté
hodiny (i pøes nìkolik pøestávek) zase v Chotovinách.Vichni se u tìíme na pøítí èerven, kdy se
má uskuteènit dalí setkání u nás. Nejde toti skoro
vùbec o poraené kuelky, ale hlavnì o pøátelství,
které bude za dva roky slavit u 30 let!

pøednesl a následnì pøedal dvojjazyènou zdravici starosty Chotovin Zdeòka Turka ná tiskový
mluvèí a pøekladatel oficialit Lubo. Pøed zápasem jsme si pøedali drobné dárky a také spoleèné
dary pro drustva.
A pak to zaèalo: Na místní ètyødráze si nakonec zahráli vichni nai aktivní kuelkáøi, a to za
jedineèné podpory naí fanynky Renaty. Nìkterým se daøilo více, nìkterým ménì, jak u to tak

Na závìr bychom chtìli moc podìkovat vedení naí obce za poskytnutí chotovinských reklamních pøedmìtù a hlavnì Radkovi Broovskému,
který nám nezitnì zapùjèil dodávkový automobil, do kterého jsme se vichni pohodlnì veli
a cestu si díky komfortnímu vybavení nádhernì
uili.
Za úèastníky zájezdu sepsal Lubo Bervida.
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POVEDENÉ JARO: DOROST VYHRÁL I. A TØÍDU, MUI NEZKLAMALI
Mimoøádnou sezonu má za
sebou chotovinský dorost. Vyhrál krajskou I. A tøídu. A k tomu
vìtina dorostencù jetì úspìnì vypomáhala muùm v okresním pøeboru, kteøí nakonec
skonèili v polovinì tabulky.
V zimní pauze oba týmy zasáhla
nemoc trenéra Èestmíra Køíky.
Jeho práci pøevzal Duan Mendel, který nám poskytl rozhovor.
l V zimì jste kývl na nabídku
trénovat. Nelitujete?
Chtìl jsem hlavnì pomoct vyøeit neèekanou situaci. I kdy
skloubit trénování s prací je pro
mì nároèné. Tréninky jsem posunul a na 19. hodinu a natìstí se s tím kluci vyrovnali. Jaro
bylo tìké hlavnì pro dorostence, kteøí odehráli dva zápasy za
víkend. Odmìna ale pøila, vyhráli I. A tøídu, a to neskuteènou jízdou. Vyuili jsme zaváhání Bechynì a na jaøe vyhráli
vech 11 zápasù. A celkové skóre bylo také famózní  151:16.

Samozøejmì na výsledku má
velký podíl i Èenda Køíka. Jsem
s ním stále v kontaktu, vìøím, e
bude brzy fit a vichni ho moc
pozdravujeme. Vem klukùm
jetì jednou dìkuju, vítìzství
pro mì mìlo zvlátní význam.
l Jak to myslíte?
V roce 2004 jsem zaloil první
pøípravku v Chotovinách, nechtìl jsem, aby malý syn hrál se
ètrnáctiletými áky v jednom
týmu, jak to bylo za naich èasù.
Udìlal jsem nábor ve kole a sehnal asi 15 esti a sedmiletých
kluèinù. No a jádro vydrelo dodnes. Mendel, Carva, Kubela,
mejkal, Èech, Dvoøák, pozdìji
pøiel Turek a bratøi Váchovi.
Jetì v pøípravce se ke mnì pøidal dalí nadený rodiè Vaek
Praák a do ákù pak kluci pøeli k Èendovi Køíkovi. Obìma
trenérùm tedy taky patøí velký
dík. Tým vyhrál I. A tøídu v ácích, teï i v dorostu, a vìøím, e
postup oslavíme také v muské

kategorii. Vichni z téhle party
pøechází do muù.
l Naznaèujete cíle pro letoní sezonu, máte tedy postupové ambice?
Kadý tým musí jít do sezony

Víte, e?!  Dorostenecký tým èeká v nadcházející sezonì nová výzva.

Po ukonèení spolupráce mezi Chotovinami a MAS Táborskem B vznikne nové
zajímavé spojení. Dorostenci se spojí s rivalem - Jistebnicí. Spoleènì budou
vystupovat pod jménem Chotoviny/Jistebnice a budou hrát krajskou I. A tøídu.

ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. D

2.
3.
4.
5.

kolo
kolo
kolo
kolo

4. 9.
10. 9.
18. 9.
24. 9.

NE
SO
NE
SO

Chotoviny/Jistebnice  Sokol Sez. Ústí
Meteor Tábor  Chotoviny/Jistebnice
Chotoviny/Jistebnice  Mladá Voice
Chýnov  Chotoviny/Jistebnice

10:00
10:00
10:00
10:00

s tím, e chce vyhrávat, jinak to
nemá cenu. Take poèítám s tím,
e udìláme pro postup maximum. Jestli to ale vyjde, to je
tìké odhadovat. Myslím si, e
tým má na krajskou soutì u
teï, ale postoupit z okresu je nároèné, protoe nahoru mùe jen
jeden a zájemcù se sejde vdycky víc. Ale nadení z týmu cítím.
Mezi zkuené starí kluky zapadli mladíci a vìøím, e tenhle mix
bude úspìný. A e bude zase
dobøe fungovat celý realizaèní
tým, v èele s pøedsedou oddílu
Janem Jordákem, vedoucím mustva Martinem Carvou a jednatelem Oldou mejkalem.
l Jak bude vypadat pøíprava?
Zahájili jsme v polovinì èervence, dvakrát týdnì tréninky a kadý víkend pøípravný zápas. Kádr
je relativnì iroký. Z Táborska
se vrátil brankáø Luká Carva
a zlákal jsem k nám kamaráda
Jana Pavlíèka, který byl kapitánem v Sedlci na Èeskobudìjovicku v I. B tøídì. Víc posil nehledáme, hlavnì a hrají domácí kluci, máme tady kvalitní fotbalisty. Vìøím, e vichni kluci
budou trénovat poctivì a budou
mít chu se poprat o místo
v sestavì.

Rozlosování  zaèátek podzimu 2016
Okresní pøebor muù

1.
2.
3.
4.
5.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

27. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
25. 9.

SO
SO
SO
SO
NE

Chotoviny  Bechynì
Tuèapy  Chotoviny
Chotoviny  Borotín
Chotoviny  Choustník
Koice  Chotoviny

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

