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Chotovinský podzimní trh
Český zahrádkářský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspořádal
Chotovinský podzimní trh, který již
tradičně byl spojen také s výstavou.
Poměrně nevlídné počasí neodradilo téměř 2000 návštěvníků, kteří do Chotovin ve dnech 17. a 18. listopadu zavítali. Předsedkyně spolku, Ing. Miroslava Bauerová, si pochvalovala: „Podzimní výstava si již
našla svůj stálý okruh zákazníků. Počet návštěvníků se každoročně mír-
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ně zvyšuje, což nás těší, protože akci pořádáme právě pro lidi, jež si zahrádku a zahradničení vybrali za
svůj koníček.“
Výstavní části akce dominovalo
opět podium kulturního domu, kde
členové spolku instalovali ze svých
výpěstků podzimní minizahrádku.
Tradiční zeleninu doplňovaly chryzantémy, pozornému návštěvníkovi
neunikla okouzlující vůně durmanů
a oko každého se pak nutně muselo
zastavit na celé řadě nádherně kvetoucích fuchsií, které s láskou už řadu let pěstuje člen místního spolku.

Chotoviny a dobrovolným hasičům z Červeného Záhoří, ale také škole, které byl opět poskytnut sponzorský dar.
S chotovinskými zahrádkáři se budete moci setkat 3. prosince na Vánoční dílně, kde členky spolku každoročně pomáhají dětem vyrábět
vánoční vazby a dekorace. A hned až skončí zima, bude už pro vás přichystaná Tradiční jarní
prodejní výstava, na které ve dnech 6. až 8.
května 2016 budete všichni srdečně vítáni.
Martina Sochůrková
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MAS Krajina srdce ve venkovních
prostorách připravila prezentaci jablek, která byla vypěstována v našem
regionu, a nechyběla ani ukázka tradičních řemesel.
Prodejní část výstavy přinesla širokou nabídku podzimních květin,
stromků i keřů. Nechyběly ani okrasné trávy, azalky či rododendrony, jehličnany a vřesovištní rostliny. Spokojení návštěvníci si mohli vybrat
i z pestré škály dušičkových vazeb,
nechyběl med a medovina místních
včelařů.
ČZS ZO Chotoviny děkuje za velmi dobrou spolupráci nejen Obci

Foto M. Pěkný
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INFORMACE PRO OBČANY OD VEDENÍ STAVBY NA LISTOPAD 2015

Dlouhodobá omezení:

â Částečné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. třídy (snížení
rychlosti, kluzká vozovka, čištění
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora z důvodu výjezdů ze stavby,
budování nových komunikací a budování nových stavebních objektů
v blízkosti stávajících komunikací.
Informace o výlukách:
â Ve dnech 4. a 5. 11. 2015 proběhnou výluky v úseku Chotoviny –
Střezimíř v čase 7.30 – 15.30 hod.
â Ve dnech 10. – 16. 11. 2015
proběhne nepřetržitá výluka koleje

Obě nástupiště na nádraží v Chotovinách v nočních hodinách

v úseku Chotoviny – Střezimíř se
zahájením v 7.30 hod. a ukončením
v 18.20 hod.
â Dne 28. 11. 2015 proběhne výluka v úseku Chotoviny – Střezimíř
v čase 11.40 – 19.00 hod.
â Dne 29. 11. 2015 proběhne výluka v úseku Chotoviny – Střezimíř
v čase 5.30 – 14.00 hod.
â Dne 30. 11. 2015 proběhne výluka v úseku Chotoviny – Střezimíř
v čase 7.30 – 15.30 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajištěna náhradní autobusovou dopravou!

Seznam činností a informací za
11/2015 na stavbě Tábor – Sudoměřice u Tábora:

â Železniční zastávka Sudoměřice
– dokončení nástupiště u koleje č. 1
– podchod - štěrkování betonových
ploch
– výstavba protihlukové stěny
– práce na železničním spodku
a svršku
â Úsek Chotoviny – Sudoměřice
– práce na přeložce komunikace I/3
– dokončení koleje č. 1 a 2
– práce na železničním spodku
a svršku
– zavážení zářezů opuštěné trati
– rekultivace opuštěných území
– montáž návěstní lávky
– nový silniční most – úprava protidotykové ochrany
– výstavba protihlukové stěny
â Žst. Chotoviny
– podchod – štěrkování betonových ploch
â Úsek Tábor – Chotoviny
– opravy povrchů komunikací po
ukončení výstavby
Dodavatel upozorňuje, že předložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Další informace budou dány v „Informacích pro občany na období
12/2015”.
Rovněž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova
2489 v Táboře nebo na tel. čísle
381 205 511. Ing. Lumír Pyszko
Ředitel výstavby

PRODÁM
ROHOVOU
KUCHYŇSKOU
LINKU
oranžové barvy
Tel.: 728 412 206
zn. LEVNĚ
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STŘÍPKY Z OBCE
v V říjnu byla fyzicky zrealizována
uzavírka komunikace v ulici Buková (Šaurák) a provedeny bodové
opravy místních komunikací.
(viz FOTO)
v Od října můžete v areálu čerpací
stanice na Moravči natankovat LPG.
v Pozemky určené pro zamýšlenou
výstavbu obecního koupaliště jsou
již majetkem Obce Chotoviny, stejně tak i pozemky pod biologickými
rybníky.
v Obci Chotoviny byl v rámci dotace
na svoz bioodpadů dodán dvouosý
kontejnerový nosič za traktor a šest
kontejnerů.
v Společnost T-Servis zakoupila
sklápěcí vlek za traktor a také přívěsný vozík za osobní automobil.

Zátaras v ulici Buková (Šaurák)

v V lokalitě „Miláček“ byl zhotoven v Rada obce nedoporučila zastupitelnový vrt pro posílení vodních zdrojů
pro vodovod Chotoviny. Čekáme na
provedení čerpacích zkoušek.
v RO schválila provedení opravy chodníku u Šimanů v ulici Táborská. Práce
proběhnou v první polovině listopadu. (viz FOTO)
v Rada obce schválila přípravu vyhlášky, která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
v Rada obce bere na vědomí informaci o záměru firmy VAFO Praha s.r.o.
postavit v průmyslové zóně pod nádražím závod na výrobu konzerv pro
domácí zvířata.
v Osadní výbor Beranova Lhota vyjádřil nesouhlas s návrhem na směnu
pozemků, jehož cílem je získat pozemek pro další vrtanou studnu. Jednání pokračují.

Nevyhovující chodník u Šimanů

Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma předat k recyklaci vysloužilý
spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů
spotřebičů o celkové hmotnosti více
než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte
na některém ze sběrných míst (sběrné
dvory, prodejny elektro).
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové
hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy například
o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá
podmínka, musíme je skutečně předat
k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy
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na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun.
Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět
kilo starého elektra, dohromady tedy
něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným
úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět.
Podle současných prodejů, které se za
dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes
70 000 tun, čili o něco víc, než sedm
kilo na obyvatele.
ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil „Recyklace je legrace“, kde najdete vždy aktuální informace.
H. Heřmánková

stvu obce schválit směnu pozemků
jejímž účelem bylo získat pozemek
pro výstavbu autobusové točny v lokalitě pod nádražím, považuje návrh
směny za nevýhodný pro obec.
v RO odsouhlasila vyhlášení ředitelského volna pro ZŠ Chotoviny ve
dnech 26. a 27. 10. 2015.
v RO schválila domovní řád domu
s podporovanými pečovatelskými
byty.
v Nedostatečná vydatnost vodních
zdrojů pro vodovod Moraveč se projevila i v měsíci říjnu. Situace se řeší.
v Ve středu 21. října v pozdních večerních hodinách došlo k havárii vodovodu v ulici Táborská. Závada byla odstraněna pracovníky T-Servisu
do odpoledne následujícího dne.
(viz. FOTO)
Mgr. Zdeněk Turek

Místo havárie vodovodu

Upozornění ÚP ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že
výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat
svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP,
které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013,
musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
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Obec Chotoviny zve do divadla
na

KABARET

divadelního spolku
VOŽIVOT z Mladé Vožice.
V sále KULTURNÍHO DOMU
v Chotovinách.
V sobotu 28. 11. 2015 od 19 hodin. Vstupné 70,-Kč.

Svatojánci se rozloučili s babím létem
Obecní knihovna ve spolupráci s SDH
Červené Záhoří a Spolkem přátel ZŠ
Chotoviny uspořádala již tradiční „Loučení Svatojánků s babím létem“. Sešli
jsme se v pátek 2. října 2015 kolem devatenácté hodiny před knihovnou a chvilku počkali, až se setmí. Pak jsme se vypravili večerními ulicemi Chotovin k hasičskému cvičišti v Červeném Záhoří.
Broučky s lucernami opět čekalo v cíli
občerstvení - teplý čaj, perník a taky ohýnek na opékání, který připravili
hasiči.
Spolek přátel školy Chotoviny vyhlásil v rámci průvodu soutěž o nejhezčí lampión. Průvodu se účastnilo 72 dětí, které přišly vybaveny lampióny různých barev, materiálů i tvarů. Z 32 vlastnoručně vyrobených
lampionů členové výboru spolku vybrali šest nejhezčích. Jejich tvůrci
dostali knižní dárek, který věnovala obecní knihovna. Na všechny zúčastněné děti čekala sladká odměna.
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BAREVNÝ
ČTVRTEK
Obecní knihovna zve
širokou veřejnost
na další

BAREVNÝ
ČTVRTEK,
tentokrát na téma

Turecko
– jihozápad.
V knihovně od 17 hodin dne 12. listopadu.
Vstup dobrovolný, občerstvení zdarma.

Štěpánka Petrásková – obecní knihovna
Jana Lorencová – předseda spolku

Předvánoční program v Husově sboru v Chotovinách
Ještě dříve, než zazáří první adventní svíčka, dovolujeme si pozvat všechny zájemce do nově upravené
modlitebny při Husově sboru na setkání k aktuálním
tématům dneška.
Od 13. listopadu vždy v pátek od 17 hodin se budeme
pravidelně zamýšlet nad knihou Josefa Holečka „Sokolovič“. Tento významný epos nás přenese do oblasti, kde
se již dávno střetávala křesťanská a muslimská civilizace. Ukázky díla nám umožní nahlédnout do praktického života tohoto
světa. Sociolog Emanuel Chalupný o díle napsal: „Není to jen
otázka naše ani jihoslovanská, co v „Sokoloviči“ se řeší, je to
světový problém kulturní”.
Dále připomínáme, že pravidelné bohoslužby se konají vždy
v neděli od 10.30 hodin. Rozpis vánočních bohoslužeb bude
uveden na vývěsce před kostelem.
Srdečně zvou členové rady starších
a farář Oldřich Horek

abc

PRODEJNA

PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ
V NOVÉM PROSTŘEDÍ
VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
NABÍZÍ
prodej chovatelských, hospodářských
a zahrádkářských potřeb, papírnictví,
drogerie, domácí potřeby, železářství,
a spojovací materiál, barvy
a kartáčnické výrobky

PŘIJĎTE SI VYBRAT Z NAŠEHO ZBOŽÍ

,,Jdi do Prčic“
V říjnu u nás sehrál tuto komedii divadelní spolek Kapota z Tábora v
režii Kateřiny Pokorné. Původně byla na programu hra ,,Ať žijí Husité”,
ale tu jsme z technických důvodů přesunuli na termín v novém roce.
Představení bylo vydařené, velmi vtipné, realistické a publikum jej
ocenilo bouřlivým potleskem. Těšíme se na další setkání s Kapotou.

ZAHRADNÍ POSEZENÍ U ZÁMKU
OZNAMUJE, ŽE JE PŘES ZIMU
NOVĚ OTEVŘENÉ POSEZENÍ
S VÝČEPEM A VINOTÉKOU
(ZA DOMEM KDE BYL PŮVODNÍ HOSTINEC U ZÁMKU)
SUDOVÁ
A LAHVOVÁ VÍNA
Z MORAVY

TOČENÉ
PIVO
11°

12°

SUCHÁ, POLOSUCHÁ
POLOSLADKÁ

MALÉ SOUKROMÉ AKCE do max. 20 lidí
Přes zimu otevřeno:
PO: ZAVŘENO
ÚT-NE: od 15 hod. nebo po tel. dohodě
Těší se na Vás Renča a Míla
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O MYSLIVECKÉ LATINĚ
Světově proslulý německý státník a diplomat kníže Otto von Bismarck byl prý autorem výstižného
rčení, že nejvíce se lže před svatbou, za války a po lovu. Ale zatímco
v prvních dvou případech se skutečně mluví o lži, u lovců a myslivců se hovoří o myslivecké latině.
Ale co vlastně je myslivecká latina
a proč se tak jmenuje?
Jakási definice myslivecké latiny by asi mohla vypadat takto: je
to slovní líčení lovu, myslivce a
zvěře, které více méně neodpovídá skutečnosti, ale na první poslech není snadné to poznat. Přitom mysliveckou latinu lze dělit
na dobrou a špatnou. Špatné vyprávění je naplněno různými pověrami, falešně reprodukuje přírodovědné poznatky a posluchačům
věší bulíky na nos. Pravá myslivecká latina je současně vtipem
a poezií a má se podávat tak, aby
i laik nakonec poznal, že to je jen
latina a mohl se srdečně zasmát.
Myslivecká latina je tak stará,
jako lov sám, ale je třeba říci, že
až do poloviny 19. století se pod
pojmem „myslivecká latina” všeobecně myslelo zvláštní odborné
vyjadřování myslivců a teprve potom tento pojem získal dnešní význam.
Myslivci z povolání a lesníci
dříve bydleli na samotách, uprostřed lesních celků a když se
někdy pospolu sešli, předmětem
jejich hovoru bylo sdělování co

nového v lese prožili, jaké měli
lovecké zážitky. Těch jistě byla hojnost a ty nejzajímavější se samozřejmě opakovaly. Aby se staly přitažlivějšími, bylo nutno je zpestřit
různými přídavky, své jistě udělala
i skutečnost že „pověst lidovým
podáním roste”, a tak se za čas
stalo, že celý myslivecký stav získal pověst, že si rád „přibásní”.
Někteří badatelé tvrdí, že původ
myslivecké latiny můžeme hledat
již v pravěku. Tehdejší lovec se
musel vcítit do postavení lovené
zvěře, aby jí přelstil. To ostatně platí dodnes, ale pro pravěkého lovce
to platilo dvojnásob, protože ke
zvěři se musel dostat co nejblíže.
Byl ovládán stejnými pocity, jako
dnešní lovec: touhou po úspěchu,
strachem z nezdaru, nadějí i nejistotou a ješitností. Všechny tyto pocity dráždily jeho fantazii a dodatečně dotvářely jeho lovecký zážitek.
Za nejstarší písemný a dodnes
nepřekonaný příklad myslivecké
latiny je považován záznam klínovým písmem na tabulkách, pocházejících z doby asi 700 let před
naším letopočtem. Mimo jiné popisuje, jak dva muži skolili rozzuřeného býka. Jeden ho prostě
držel za ocas a druhý mu mečem
rozsekl hlavu. „Klasická” myslivecká latina se také objevuje v nesmrtelných Zápiscích o válce galské G. J. Caesara. Autor v nich
popisuje lov zvláštních losů. Ti prý

Dne 9. listopadu 2015 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Antonín BOUČEK
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Věra Köchertová, Chotoviny
65 let Jaroslava Povondrová, Jeníčkova Lhota
75 let Josef Filip, Chotoviny
80 let Anežka Konopiská, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
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Spolek přátel školy Chotoviny
Vás srdečně zve na tradiční

Mikulášskou
nadílku
v sobotu 28. listopadu 2015
od 15 do 18 hodin
v kulturním domě v Chotovinách.
Vstupné dobrovolné.
Členové spolku mají
balíček zdarma.
Cena balíčku
pro ostatní děti 50 Kč,
platba u vstupu.

nemají v bězích klouby a proto si
nemohou lehnout. Když se chtějí
vyspat, musí se opřít o strom.
Toho prý využívají lovci. Strom
opatrně podhrabou, los upadne,
nemůže se zvednout, a tak se stane snadnou kořistí.
Čeho všeho si myslivecká latina všímá? Stručně řečeno všeho, co nějak souvisí se zvěří a lovcem. Některá témata jsou zvlášť
oblíbená. Kolik smyšlenek se za
staletí například nakupilo o paroží, výměně srsti, zimního spánku či zvukových projevů zvěře.
Klasickým příkladem byl i zajíc s
parůžky, které mu vyrostou, když
neoblaží dost samic. Pikantní je,
že až do roku 1817 se o této „anomálii” psalo i v odborné literatuře
a ubohý zajíc dostal i latinské
pojmenování – Lepus cornutus.
Kamzíci v myslivecké latině shazují kameny na své pronásledovatele a kdo by neznal nějakou
historku o tak zvaných čarostřelcích a svátečních lovcích!

Staří myslivci považovali za neslušné pochybovat o vyprávěné
příhodě, a tak své pochybnosti
vtipně vyjadřovali vlastním, zcela
nepravděpodobným příběhem.
U posluchačů je důležitá „víra ve
věření” a také vhodná mimika,
kterou je vyprávění provázeno.
„Latinsky”se nehovoří pouze o honech a posledních lečích, ale také
u táborových ohňů, v loveckých
chatách – prostě všude, kde se
myslivci sejdou. Konečně humor
vztahující se k myslivecké latině
se u nás objevuje v díle Aloise
Jiráska, Jana Vrby, J. Klecandy,
K. Červinky a své místo měl i v
Štětkových a Rozmarových mysliveckých časopisech. O tom, že
tento humor nezapadl ani v naší
době, svědčí různé publikace vydané v době nedávné.
Myslivecká latina je výtvorem
z pravdy a snu, z reality a poezie.
Silou své tradice se proto stala
nedílnou součástí mysliveckých
zvyků.
Jaroslav Wimmer

Dne 24.10. 2015 nás ve věku 58 let
opustila naše kolegyně
paní

Miroslava Matoušková.
„Mirko, děkujeme Ti za práci, kterou jsi
pro obec vždy poctivě a pečlivě odváděla,
a za pozitivní náladu, kterou jsi kolem
sebe šířila. Nikdy na Tebe nezapomeneme!”
Spolupracovníci z obce

Nový občánek
Samuel Fiala
Jeníčkova Lhota
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Florbalistům začala sezóna
Poslední říjnový den florbalisti
vstoupili do sezóny. Na úvodním
turnaji nás čekal tým, který loni
skončil na třetím místě. Zpočátku
jsme ještě se soupeřem hráli vyrovnanou hru, i když nutno přiznat,
rychlostně jsme nestačili, ale soupeři se nedařily kombinace. V polovině prvního poločasu začal svůj
střelecký koncert nejlepší hráč soupeře Petr Miler. Nějaké šance jsme
měli, ale do kabin jsme šli za stavu
0:2. Po první buly dal výše jmenovaný hráč další gól, během první minuty opět skóroval a bylo po zápase. Nakonec nastřílel 5 gólů a zápas
skončil 0:7. Byli jsme pomalejší, naivní v přihrávkách, rozehrávali bez
překvapivé myšlenky a to vše soupeř nemilosrdně trestal.
Druhý zápas byl lepší. Soupeř
byl pomalejší, a tak jsme mohli kombinovat, jak jsme zvyklí. V prvním

poločase po počátečním oťukávání nastaly
gólové šance na obou
stranách, ale žádná střela
neskončila brankou. Ke konci poločasu nám vyšla rychlá kombinace
a Stiebler střílel do prázdné brány.
Pak soupeř znova útočil, ale obránci Lukešovi se povedlo přízemní
střelou překvapit gólmana, a do kabin jsme šli s vedením 2:0. V druhém poločase jsme více kombinovali a zase jsme soupeře rozebrali
a zvýšili díky Stieblerovi na 3:0.
V poslední dvouminutovce Ondra
Mládek před brankou pěkně tečoval
střelu a zápas skonči 4:0.
V listopadu nás čekají další zápasy 8. 11. od 10 a 12 hod. a 25. 11.
od 9 a 10 hod. a v prosinci další dva
turnaje, po kterých uvidíme své šance do nadstavbové části v novém roce.
P. Havlík
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Soutěže podzimní části kuželkářské sezóny 2015 / 2016 probíhají na všech úrovních
Po reprezentační přestávce se naplno rozběhl kolotoč zápasů. Většina je velice dramatických a je dobře, že Sokol nevychází
naprázdno. Fantastický začátek sezóny má naše „déčko“…

Družstvo dorost A – Kuželkářská liga dorostu / I. KLD
TJ Silon Sezimovo Ústí – Chotoviny
1537 – 1406 – 4 : 0
Křemenová Lenka 456, Makovec 482, Křemenová Martina 468.
I když naše družstvo podává nejvyrovnanější výkony od začátku sezóny,
na soupeřky to nestačí a body zůstávají na „Sezimáku“.
Chotoviny – TJ Spartak Pelhřimov
1346 – 1457 – 1 : 3
Bartoň 456, Křemenová Lenka 451, Makovec 439.
Zápas se pro nás zpočátku vyvíjel velmi příznivě. David svojí vyrovnanou hrou získal 3 dílčí body, tedy první bod pro družstvo. Lenka také
začala velmi dobře, soupeřka však zabojovala a vzala si bod zpět.
Pavlovi se už tak nedařilo a Pelhřimovští si odváží body. Přestože jsme
prohráli, byl to velmi pěkný zápas.
TJ Loko České Budějovice – Chotoviny
1505 – 1314 – 4 : 0
Makovec 443, Bartoň 429, Křemenová Martina 442.
Na této kuželně ještě nikdo z družstva nehrál, pro všechny to byla premiéra, která se moc nevyvedla. Jednotlivé dílčí body utíkají vždy o pár
kuželek a odvážíme si nepopulárního „kanára“. Přestože se nám zatím
nepodařilo získat vítězné body, pevně doufáme, že smůlu prolomíme.
Domácí utkání podzimní části:
8. 11. neděle 10:00 Chotoviny – KK Lokomotiva Tábor
22. 11. neděle 10:00 Chotoviny – KK PSJ Jihlava
29. 11. neděle 10:00 Chotoviny – TJ Slovan Kamenice

Družstvo A – Divize jih
Chotoviny – TJ Třebíč B
2639 – 2474 – 8 : 0
Křemen 431, Fořter 429, Bervida 436, Hein 471, Hrstka 442, Bartoň 430.
V tomto zápase jsme měli ze soupeře trochu obavu, protože loni bojoval
o postup do třetí ligy. Ale nakonec jsme velmi pěknými a vyrovnanými
výkony, podpořenými nejlepším náhozem zápasu od Zbyňka, uštědřili
soupeři „kanára“.
Loko České Budějovice – Chotoviny
3090 – 2951 – 6 : 2
Vacko 466, Bartoň 514, Hein + Křemen 472,
Hrstka 536, Bervida 464, Fořter 500.
Na venkovních kuželnách se nám letos moc nedaří. Doufali jsme, že
bychom už mohli bodovat v Českých Budějovicích. Ale bohužel ani tady
se nedařilo. Nepřesvědčivé výkony na této těžké kuželně stačily jen na
prohru 6:2.
Chotoviny – KK Slavoj Žirovnice
2515 – 2471 – 6 : 2
Křemen 395, Bervida 415, Fořter 416, Bartoň 404, Hrstka 451, Hein 434.
Pro tento zápas jsme zachovali vítěznou sestavu z minulého domácího
zápasu. Ale výkony se spíše podobaly mnohem nižším soutěžím.
Žirovnice nás potrápila až do samého závěru. Před posledními dvojicemi byl stav 2 : 2 a 8 kuželek pro soupeře. Naštěstí v posledních dvojicích, Libor a Zbyněk, svou hru nezapomněli, a pěknými výkony dovedli zápas k vítěznému konci. Body a domácí neporazitelnost, která je
letos velmi cenná, jsme udrželi.
TJ Slovan Kamenice n./ Lipou F – Chotoviny 2485 –2645 – 2 : 6
Křemen 466, Fořter 408, Vacko 394, Bartoň 488, Hein 436, Hrstka 453.
Tato kuželna nebyla pro nás zas tak neznámá, i když soupeř k nám do
divize postoupil z KP Vysočina. Přáli jsme si, abychom znalost kuželny
využili a bodovali. V první dvojici Petr vyhrává pěkným náhozem o 10
kuželek. Honza F. s Mírou těsně prohrávají. Stav je 2 : 1 o 11 kuželek pro
soupeře. Dále jsme už nenechali nic náhodě a závěrečný tah na body
rozjel Honza B. velmi povedeným výkonem, podpořil ho Zbyněk, a na
konci Libor potvrdil obrat. Výhra 2 : 6 o 160 kuželek a velmi cenné body
vezeme domů.
Domácí utkání podzimní části:
6. 11. pátek 17:30 Chotoviny – KK Lokomotiva Tábor B
20. 11. pátek 17:30 Chotoviny – CHJK Jihlava
4. 12. pátek 17:30 Chotoviny – TJ Sokol Častrov

Družstvo B – Krajský přebor I
TJ Dynamo Č. Budějovice – Chotoviny B
2465 – 2268 – 7 : 1
Chobotský 373, Makovcová 394, Křemenová L. 412,
Svatošová 377, Kučerová 348, Svačina 364.
Na Dynamo jedeme dohrávat až o týden později v úterý, po domácím
zápase s Novou Vsí. A protože úterý je náš tréninkový den, tak i výkony
jsme předvedli vskutku tréninkové. Jedeme domů s porážkou a jedním
čestným bodem. Venku se nám zatím moc nedaří.

Chotoviny B – TJ Nová Ves u Č.B. 2435 – 2318 – 6 : 2
Chobotský 420, Makovcová 378, Křemenová L. 377,
Svatošová 412, Kučerová 423, Svačina 425.
Domácí zápas hrajeme s již zmíněnou Novou Vsí, ta se po loňské účasti
v divizní soutěži vrací zpět do kraje. Nám se ale doma docela daří, a tak
výkony soupeřů na ty naše nestačí - vyjma Áji a Lenky, ty zrovna neměly
svůj den. Přesto získáváme oba body o 117 kuželek.
TJ Jiskra Nová Bystřice – Chotoviny B
2729 – 2513 – 8 : 0
Svatošová 410, Chobotský 442, Kučerová 423,
Křemenová L. 414, Svačina 424, Křemenová H. 400.
Kanár! Už jsme si koledovali v Kunžaku, na Dynamu jsme byli blízko
a v Bystřici nás tento kuželkáři neoblíbený pták již dostihl. My jsme hráli
normálně, ale nedokázali jsme naplno využít soupeřovi padavé kuželny. Domácí zahráli výborně. Poráží nás o víc jak 200 kuželek. K tomu
jim pomohly výsledky jako 472, 481 a 499. Poslední dva jsou osobní
rekordy domácích. Závěr se nesl v duchu přátelské atmosféry a některé
výkony jsme i oslavili.
Chotoviny B – TJ Spartak Soběslav
2447 – 2436 – 5 : 3
Chobotský 431, Makovcová 431, Křemenová L. 407,
Svatošová 389, Kučerová 420, Svačina 407.
Kanára nám loni u nás doma nadělila i Soběslav. To jsme tentokrát
nemohli dopustit. Ale utkání se pro nás nevyvíjí dobře. Nedaří se
Honzovi a prohrává. Ája nejlepším výkonem utkání srovnává na 1:1.
Lenka s Ivou své hry také prohrávají a je to 1 : 3. Gábina zabojuje a svůj
duel vyhrává o jednu. Prohráváme 2 : 3 a 30 kuželek. Jirka nezačíná
dobře a náskok hostů se zvyšuje. Ale po cca. 20 hodech se karta začíná
obracet. Soupeři se nedaří, naopak Jirka nedělá zbytečné chyby a dovede zápas do vítězného konce 5 : 3 + 11 kuželek. A hned je důvod k oslavě. Dobrý ne? Body jsou doma.
Poslední domácí utkání podzimní části:
13 .11. pátek 17:30 Chotoviny – TJ Lokomotiva České Budějovice B

Družstvo D – Okresní přebor
KK Lokomotiva Tábor E – Chotoviny D
2417 – 2421 – 3 : 5
Kubešová 397, Otradovec 400, Šmejkal 404,
Děd 402,Filip 430, Šmejkalová Kl. 388.
Body z venku jsou vždy příjemné a tak tomu bylo i tentokrát. Sice se
někteří jedinci trochu trápili, ale nakonec to bylo těsné vítězství o 4 kuželky a vše dobře dopadlo.
Chotoviny D – KK Lokomotiva Tábor C 2251 – 2254 – 3 : 5
Šmejkalová Kl. 388, Kubešová 385, Otradovec 377,
Šmejkal 321, Nový 367, Filip 413.
Zde se potvrdila stará pravda, že každá kuželka hraje. Byť se jednotlivci
nedaří, měl by se přesto snažit každým hodem. Prohra doma o tři kuželky nás velice mrzí, a o to víc, že soupeř byl porazitelný.
TJ Silon Sezimovo Ústí C – Chotoviny D
2317 – 2391 – 2 : 6
Šmejkalová Kl. 390, Kubešová 387, Děd 376,
Otradovec 444, Šmejkal 378, Filip 416.
Těžký soupeř a náš každoroční rival se na nás vysloveně těšil. Jenže
první hrající Jiří Ludvík podlehl Kláře a našemu mohutnému fandění
o 83 kuželek. Anička prohrála o 2, ale další dva body připisuje Petr Děd
a krásným výkonem poráží o 4 kuželky soupeře Petr Otradovec. Láďa
zahraje solidně, ale neboduje, a Miloš už jen kontroluje závěr.
KK Lokomotiva Tábor D – Chotoviny D
2420 – 2652 – 0 : 8
Kubešová 426, Šmejkalová Kl. 442, Filip 446,
Makovec Pavel 438, Šmejkal 410, Otradovec 490.
Vypadalo to, že zápas odložíme pro nedostatek hráčů, ale nakonec
jsme se sešli a stálo to za to. Perfektní výkon celého mužstva, vydatná
pomoc v podobě dorostence Pavla Makovce a osobní rekord Petra
Otradovce. Tak vypadal tento zápas. V závěru už i domácí fandili skvěle
hrajícímu Petrovi, aby si udělal magickou pětistovku. To se bohužel
nepovedlo, přesto velká gratulace!
Domácí utkání podzimní části:
18. 11. středa 16:00 Chotoviny – TJ Silon SÚ D
2. 12. středa 16:00 Chotoviny – KK Lokomotiva Tábor E
Z výše uvedených výsledků je zřejmé, jak jsou jednotlivé soutěže vyrovnané a utkání napínavá. Proto nám dovolte srdečně Vás pozvat na uvedené
zápasy našich družstev.
Podpořte nás v bojích o mistrovské body, přijďte zafandit, užijte si
přátelskou a sportovní atmosféru v příjemném prostředí.
M. Vacko
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
Chceme v Chotovinách vyšší soutěže!
Rozhovor s nadějnými bratry Čechovými
Ondřej i David Čechovi již pravidelně nastupují za tým mužů. Ondřejovi přitom je 17
a Davidovi pouhých 15 let! I přes jejich nízký věk patří k velkým oporám, bez kterých by se
v budoucnosti tvořil tým mužů velmi těžko.
David: S pozicí spokojený jsem, ale byl bych
l Na jakém postu tě můžeme vidět hrát? By- rád, kdybychom postoupili, protože jak v dolo tomu tak vždycky?
rostu, tak v mužích máme dle mého názoru
Ondřej: Můžete mě vidět hrát na levé záloze, tak kvalitní hráče, že by si zasloužili hrát výše.
ale vždy tomu tak nebylo. Nastupoval jsem sko- l Nastupuješ za „áčko“ pravidelně?
ro všude, jako útočník, obránce, ale poslední Ondřej: Za áčko nastupuji pravidelně a jsem
dobou dokonce jako brankář. Ani tato pozice za to rád, protože sbírám potřebné zkušenosti
mi cizí není, však za tři zápasy jsem neinkaso- ve hře.
val ani gól! Jsem prostě univerzální hráč.
David: Pan trenér mě staví častokrát do útoku, David: V tomto týmu jsem nováček, a tak mě
ale někdy i do zálohy. Dříve jsem hrál zálohu trenér staví v posledních minutách zápasů.
a patřil jsem k nejlepším hráčům z týmu, kteří l Jaké jsou tvé momentální týmové cíle
v kategoriích, které hraješ?
dokázali vymýšlet dobré kombinace.
l Jak moc tě poznamenal přestup z mlá- Ondřej: Samozřejmě jsou cíle jasné – postoudežnických kategorií do mužů? Je mezi ka- pit s dorostem i s týmem mužů. Dorost má na
to hrát určitě výše, za muže už to bude o něco
tegoriemi velký rozdíl?
těžší,
protože okresní přebor je velmi vyrovOndřej: Rozdíl vidím obrovský. V mužích je fotbal přeci jen rychlejší a dost drsnější, ale dá se naný. Myslím si, že pokud to nevyjde letos, tak
příští rok určitě.
na to zvyknout.
David: Ještě před rokem jsem byl kapitán star- David: Věřím, že máme na to postoupit s oběších žáků. Momentálně hraji nejenom za do- ma týmy.
rost, ale i za muže, kde je fotbal mnohem rych- l Plánuješ do budoucna pokračovat ve fotbale stále v Chotovinách, anebo tě lákají vyšlejší.
l Jsi spokojený s pozicí týmu, za který hra- ší soutěže?
Ondřej: Všude dobře, doma nejlépe. Samoješ?
Ondřej: Dorost to má rozjeté skvěle, tam jsem zřejmě mě vyšší soutěže lákají, ale momentáls pozicí spokojený. Co se týká mužů, až tolik ně jsou mojí hlavní prioritou Chotoviny.
spokojený nejsem, protože jsme prohráli i ně- David: Chotoviny jsou stále silnější a silnější.
které zápasy, které jsme měli vyhrát.
A to chci podporovat, takže hodlám zůstat zde.

Mužům vyšel závěr podzimu skvěle!

l Jaké jsou tvé podzimní statistiky?
Ondřej: Zas tak špatné to není – vstřelil jsem
8 gólů a asistencí jsem si připsal 11. Navíc
jsem dokázal chytit tři penalty, což jen tak nějaký hráč říct nemůže.
David: Mé letošní statistiky jsou: 8 gólů za dorost a dokázal jsem vsítit i jeden za muže, asistencí mám 12.
l Nejlepší zážitky tvé fotbalové kariéry?
Ondřej: Můj nejlepší fotbalový zážitek je výhra
soutěže se staršími žáky v roce 2012/13.
David: Nejlepší zážitky jsou samozřejmě výhry, ty na nic nemají.
l Nějaká slova na závěr?
Ondřej: Doufám, že tak dobrá parta, jaká se
v Chotovinách sešla, vydrží co nejdéle. Dále
doufám, že vybojujeme v budoucnu s muži
vyšší soutěže.
David: Snad budu hrát fotbal co nejdéle, to je
to, co momentálně chci. Chci, aby se mé výkony líbily trenérům i divákům.

ale skvělá taktická hra nakonec přinesla Chotovinám 3 body. V závěru se ještě jednou trefil
Podzimí část okresního přeboru skončila. a začali přehrávat otřesené Chotoviny. Vypa- Bondarev a Lom se musel smířit s první proChotoviny rozjedou jarní partii závodu o titul dalo to na debakl, Veselí přidalo další dvě tre- hrou v soutěži.
okresního přeborníka jako pátý tým, i když fy, naštěstí se ale hostům podařilo dát alespoň
Řepeč/Opařany „B“ – Chotoviny 0:8
jejich výsledky, hlavně druhé části podzimu, kontaktní gól z penalty na 4:1. Trenér Křížka ne(Kromka
3, Mendel 2, Bondarev, O. Čech, D. Čech)
nevypadají jako výsledky týmu z poloviny ta- měl v kabině slov a pouze radil svým svěřenK poslednímu zápasu podzimu vyrazil chobulky. V tabulce domácích zápasů jsou do- cům, ať z toho není průšvih. Jenže možná to
konce Chotoviny na druhém místě s bilancí pomohlo. Do druhého poločasu nastoupil úpl- tovinský tým do Opařan. Hosté úřadovali od
5 výher a 1 prohry a v tabulce střelců je v „první ně jiný tým. Začalo se dařit směrem dopředu, prvního hvizdu až do posledního. Soupeře k nidesítce“ záložník Bondarev. Los na konci pod- v obraně byl větší klid. Dvakrát utekl Friedrich čemu nepustili a s chutí si zastříleli. Tři góly
zimu přitom nebyl vůbec lehký. Týmy z před- a dal hostům naději. Rozhodčí na konci zápa- zaznamenal Kromka, kterého trenér na druhý
ních pozic se střídaly s těmi slabšími, na což su nastavil pár minut navíc. Kopal se roh, ve poločas vysunul z obrany do útoku. Jeden gól
není nikdy lehké reagovat. Chotovinští muži se vápně byl i gólman Jordák a přišlo to. Vesel- přidal Bondarev a další góly obstarali mladíčci,
s tím však poprali více než dobře. Za vše mluví ský brankář zaváhal a míč si srazil do brány. D. Čech, O. Čech a dvakrát se trefil Mendel.
Chotoviny si domů odvezly zaslouženou výi konečná série - Chotoviny neprohrály 6 zápa- Senzační vyrovnání bylo na světě!
hru.
sů v řadě!
Chotoviny – Lom 3:1
„V létě to vypadalo všelijak. Kádr máme
Chotoviny – Sokol Sezimovo Ústí „B“ 7:0
(Bondarev 2, Friedrich)
velice úzký a měl jsem obavy, co s námi bude.
(Bondarev 2, Švehla 2, T. Vrhel 2, J. Vrhel)
Takový zápas v Chotovinách dlouho nebyl. Nakonec se ale mladí chytili výborně, tradiční
Po nešťastné remíze na hřišti Meteoru Tá- Přes 80 diváků na stadionu u kostela vidělo opory nezklamaly a tenhle mix může na jaře
bor přišel úplně jiný zápas. Od začátku měli do- senzační ztrátu prvního týmu tabulky z Lomu. favority ještě pěkně potrápit,“ říká trenér Čestmácí muži hru pod svou taktovkou a soupeře Přitom před výkopem se sázelo, jaké číslo bu- mír Křížka.
do hry skoro nepouštěli. Chotovinám vychá- de svítit u hostujícího týmu na konci zápasu.
V kádru je hned osm dorostenců – Šmejzely kombinace i zakončení a už v prvním polo- A na začátku to rozhodně nevypadalo dobře. kal, Dvořák, Kubela, Mendel, O. Čech, D. Čech,
čase musel hostující brankář vytahovat pět- Dvě šance hned z úvodu zlikvidoval brankář J. Vácha a Sedláček. A na jaře by mohli přibýt
Jordák a tím asi své spoluhráče „nakopl“. Na- další, obránce Turek, záložník T.Vácha nebo
krát míč ze své branky.
jednou se začal hrát útočný fotbal a na konci brankář Carva.
Veselí nad Lužnicí „B“ – Chotoviny 4:4
poločasu poslal překvapivě Chotoviny do veV zimě to chce pořádně potrénovat, na řa(Friedrich 2, Švehla, T. Vrhel)
dení Friedrich. Po přestávce se čekal nápor du přijde i tradiční soustředění. A plány do buVeselí nad Lužnicí nepatří mezi oblíbené prvního týmu tabulky, ale hosty zmrazil Bon- doucna? Na jaře bojovat na špici a příští sezósoupeře. Navíc byl tentokrát „B“ tým posílen darev. Nádherně zavěsil do horního rohu bran- nu se poprat o nejvyšší příčku. Dorostenci už
o pár lepších fotbalistů. Chotovinám vůbec ne- ky a zvýšil na 2:0. Potom se začalo hrát tvrději budou přece zase o rok starší, tak proč ne?
vyšel start do zápasu a už ve 12. minutě pro- a hosté se tlačili do útoku. Stačili snížit na 2:1,
Stránku připravili D. Pěkný a D. Mendel ml.
hrávaly 2:0. Domácí rychlý náskok zklidnil

