2/2015

LISTY CHOTOVINSKA

Roèník XXIII.

Èíslo 2

1

únor 2015

ZDARMA

V CHOTOVINÁCH BY MÌLO VYRÙST KOUPALITÌ
V roce 2015 startuje vedení Obce Chotoviny jeden
z dalích velkých projektù  výstavbu letního koupalitì.
Potøeba koupání a letní relaxace v Chotovinách dlouhodobì je, slyíme to od spoluobèanù. Proto jsme výstavbu koupalitì zaøadili i do naeho volebního programu,
øíká starosta Chotovin Zdenìk Turek.
Projekt je na úplném zaèátku, vedení obce kontaktovalo specialistu, který má s projektováním podobných
zaøízení bohaté zkuenosti. V souèasné dobì se pøipravuje porovnání dvou vytipovaných lokalit. Obì se budou
vyhodnocovat z hlediska reálnosti a vhodnosti.
Jde pøedevím o to, jestli bude plánovaná lokalita
vyhovovat velikostí, jestli je plocha dostateèná, jestli je
vlastníkem obec nebo
soukromý majitel. A budeme citlivì posuzovat
i vhodnost lokality, jak
pøípadné koupalitì
ovlivní okolní stavby.
Rozhodnì nechceme
Nové knihy
naruit kvalitu bydlení lidí, naopak je to krok ke
zkvalitnìní ivota v Chotovinách, vysvìtluje starosta Turek.
Myslivecký
První lokalitou je prostor bývalého kolního
krouek
høitì pod zámkem U dubù, u rozdvojení silnice smìrem na Sedleèko a Jedlany (foto nahoøe).
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Ve druhém pøípadì se uvauje o lokalitì mezi hasièským cvièitìm v Èerveném Záhoøí a eleznièní tratí (foto dole). Vybudování koupalitì by se
mìlo vejít do 5 milionù korun.
Budeme se snait dosáhnout na dotace, neustále sledujeme otevírání nejrùznìjích dotaèních
titulù. A èást penìz pokryjeme
z obecních zdrojù, doplòuje
Zdenìk Turek.
Do léta probìhne analýza
zvolených lokalit, po dùkladné
diskusi vybere zastupitelstvo tu
vhodnìjí. A bude jasno o lokalitì, pøistoupí se ke zmìnì
územního plánu.
Poèítá se s tím, e støedem
areálu koupalitì bude betonová nádr o velikosti 12x25 metrù. Vedle by mìlo být brouzdalitì pro malé dìti, høitì s dìtskými prvky, ale také malé sportovní høitì. Nebudou chybìt
sprchy, pøevlékárny, zázemí
s bufetem a parkovitì.
DM

2/2015

LISTY CHOTOVINSKA

2

Likvidace svìtelných
zdrojù  2. èást

Spoleènost EKOLAMP obèanùm, organizacím i obcím nabízí zdarma monost zpìtného odbìru vyslouilých svìtelných zdrojù prostøednictvím více ne 4400 sbìrných
míst. Pro usnadnìní sbìru kompaktních
úsporek instalujeme malé sbìrné nádoby i na úøady, do
prodejen a na dalí veøejná místa. V souèasnosti mají
lidé k dispozici témìø 1900 malých sbìrných nádob.
Pokud by obèané odevzdali vechny loni vyøazené
úsporky, naplnili by 26 179 malých sbìrných nádob,
doplòuje výsledky prùzkumu Zuzana Adamcová ze spoleènosti EKOLAMP.

Pøestáváme hromadit árovky do zásoby
Z citovaného prùzkumu dále vyplývá, e Èei mìní své
zvyky týkající se nákupu svìtelných zdrojù: zatímco jetì v roce 2011 uvádìla vìtina domácností, e vlastní
tøi náhradní árovky, dnes má jeden náhradní svìtelný
zdroj pouze kadá druhá domácnost.
Jak vyplynulo z naeho vlastního etøení, které probìhlo ve dvanácti evropských zemích, 73 % respondentù z ÈR dává pøi nákupu pøednost kompaktním záøivkám (tzv. úsporkám), a to z velmi praktických dùvodù: chtìjí etøit energii a sníit výdaje, navíc díky dlouhodobé funkènosti nemusí záøivky mìnit pøíli èasto,
doplòuje výsledky prùzkumu Michal Staa, specialista
na úspory v osvìtlení z neziskové konzultaèní spoleènosti SEVEn.
Podle výsledkù prùzkumu spoleènosti EKOLAMP pøipadá
na dvì vyøazené klasické árovky jedna novì koupená.
S postupující výmìnou klasických wolframových árovek roste potøeba zajistit dùsledný sbìr a recyklaci
úsporných svìtelných zdrojù, kterou v Èeské republice
zajiují rùzné kolektivní systémy. Souèasná odpadová
legislativa toleruje keftování s elektroodpadem, který
obsahuje snadno zpenìitelné drahé kovy. Naopak bezcenné èásti elektrospotøebièù obsahující nebezpeèné
látky, jejich likvidace je nákladná, konèí èasto na skládkách, kde pøedstavují znaènou ekologickou zátì. Týká
se to vech elektrospotøebièù: bílou a spotøební techni-
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kou poèínaje, úspornými kompaktními záøivkami èi bateriemi konèe. Stát
by mìl proto v zákonì naprosto jednoznaènì vyadovat minimální poadavky na jednotlivé výrobce a kolektivní systémy pøi plnìní elektroodpadových povinností. Mezi tyto

poadavky patøí dostateènì hustá
sbìrná sí pokrývající rovnomìrnì
vechny èásti republiky, pøesnì definované kvóty pro sbìr jednotlivých
druhù elektrozaøízení a jasná pravidla financování sbìru elektroodpadu, vysvìtluje Zuzana Adamcová.

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ÚNOR 2015

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièního podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 15. 7. 2015.
Seznam èinností a informací za 2/
2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 dokonèovací práce  betoná schoditì u jiního portálu, budování

H. Heømánková

gabionových zdí okolo portálu, zásypy a úpravy svahù
â st. Sudomìøice
 výstavba technologického domku

â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku
v nové trase eleznièního tìlesa
 budování odvodnìní a pøíkopù

 mostní estakáda:
betoná øíms a mostních závìrù
 výstavba protihlukové stìny
 podchod Chotoviny:
terénní úpravy
â st. Chotoviny
 výpravní budova  vnitøní úpravy,
oprava omítek, podlahy
 TT Chotoviny  montá technologie
 výstavba technologického domku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
3/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205
511.
Nikola Dvoøáková,
asistentka øeditele výstavby
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S T Ø Í P K Y Z OBCE
❖ Rada obce schválila základní kole podání á-

dostí o granty Jihoèeského kraje na tyto projekty:
 Zpíváme rádi (nákup ozvuèovací aparatury)
 Obnova florbalového vybavení SH Chotoviny
(nákup nových mantinelù).
❖ Obec Chotoviny podala ádost Jihoèeskému kraji
o grant na obnovu kanalizace v ulici Pod pejcharem. V pøípadì, e bude nai ádosti vyhovìno, budou práce provedeny v létì 2015.
❖ Obec Chotoviny podala ádost Jihoèeskému kraji
o grant na nákup hydraulického vyproovacího
zaøízení, které se skládá z pohonné jednotky, hydraulických nùek, hydraulického rozpínáku a prodluovacích hadic. Zaøízení je nutné k zásahùm
naí jednotky pøi dopravních nehodách.
❖ K 31. 7. 2015 ukonèí svoji èinnost v ordinacích
Chotoviny, Sudomìøice u Tábora a Borotín paní
MUDr. Helena Tuèková. Bohuel se zatím nedaøí
zajistit zástupce. Poèet nových dìtských lékaøù
je dle naich informací nedostateèný. Mladí lékaøi nestaèí nahrazovat odcházející, zkuené doktory. Proto vedle jiných aktivit ve snaze získat
zástup za paní doktorku (jednání se zástupci lékaøské komory, krajského úøadu, jednotlivými dìtskými lékaøi), poádala paní doktorka Tuèková VZP
o vypsání výbìrového øízení na její místo. ádost
je zároveò podpoøena spoleèným dopisem starostù dotèených obcí.
❖ MMT vydalo rozhodnutí, kterým se navýila kapacita naí koly na 270 ákù.
❖ Starosta obce dìkuje spoluobèanùm za aktivitu
a spolupráci pøi vyhledávání poruchy vodovodu.
Závada byla nakonec objevena v ulici Na Vyhlídce a záhy byla pracovníky T-Servisu odstranìna.
Mgr. Zdenìk Turek

POPLATKY, které vybírá v roce 2015 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2015

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí
v obci  splatnost do 31. 3. 2015

Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

za obèana s trvalým pobytem v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost roènì  do 31. 3. 2015
nebo pololetnì  do 31. 3. 2015 a do 30. 9. 2015.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou dohromady) na
úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné pøiøazení platby. VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit
podle návodu na webových stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Sbor dobrovolných hasièù Chotoviny v sobotu
10. ledna na své výroèní valné hromadì hodnotil svoji èinnost za uplynulé volební období
a konèící starosta sboru ve své zprávì konstatoval, e sbor své úkoly plní a pokraèuje ve svých
tradicích. Podìkoval vem za odvedenou práci
a vyslovil pøesvìdèení, e nový výbor povede
sbor i nadále v duchu a odkazu naich pøedkù
a sbor bude ve své práci pokraèovat. Novým starostou byl zvolen p. Mike. Èlenové výkonného
výboru okresního sdruení hasièù p. Koeluh
a p. Pazourek pøedali slavnostnì jako osmému
nejstarímu sboru na táborském okrese stuhu
k praporu a J. Procházkovi, J. Rukavièkovi,
M. Klejnovi, V. Novotnému, V. Sedláèkovi,
F. Novému a L. Kroukovi, jejich èlenství trvá
více ne 40 let, Pamìtní listy ke 150. výroèí vzniku hasièstva v Èechách.
Miloslav Klejna

2/2015

LISTY CHOTOVINSKA

NOVÉ KNIHY
Nikolaj Ippolitoviè Obryòba  PARTYZÁNEM. Student umìlecké koly
Nikolaj I. Obryòba se po vypuknutí
bojù na východní frontì nadenì pøihlásí do oddílù domobrany, aby el
bránit svoji vlast. Je odveden a okamitì poslán na frontu. Ovem divize nevycvièených dobrovolníkù, do
ní je zaøazen, je sovìtským velením
chladnokrevnì obìtována a Obryòba se dostává do zajetí.
Neal Baer  A NA KONEÈNOU TMY.
Nepøecenila zaèínající psychiatrièka
Claire Watersová své síly pøi experimentální terapii psychicky zatíeného delikventa Todda Quimbyho?
Byla to ona, kdo v nìm teï probudil
sériového vraha a dokáe sama vyváznout ivá? Jene ve tmì èíhá jetì mnohem temnìjí zlo, ne pomstychtivý Quimby, a Claire navíc
svazují nohy i traumata jejího dìtství.
Hana Marie Körnerová  STANICE
ODLOENÝCH LÁSEK. Nová kniha
Hany Marie Körnerové vypráví o osudech dvou kamarádek Ladìny a Kamily na pozadí událostí sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Lásky astné i neastné, manelství vydaøená i nevydaøená, prùvihy, trapasy i humorné historky.
Je to pøíbìh o tom, jak ustát ivotní
kotrmelce, nezbláznit se a jít dál.
Archibald Bláha  BÙH NA TRIPU.
Ètyøi roky experimentù s LSD vedou
k odvánému rozhodnutí, e jediné,
èím lze pøispìt k zulechtìní svìta
a cestì k Bohu, je napsat o tom knihu. Odváné proto, e jazyk skuteènost vdy jen pøibliuje. Jazyk je
zázrak umoòující komunikaci mezi
lidmi, která se i tak èasto nedaøí. A co
teprve, kdy jde o pokus své vlastní
pocity, proitky, sny, vzpomínky
a fantazie, mylenky, pøedtuchy a vize
provázat s rodinným stavem èlovìka naplnìného a rozvolnìného chemií?

Jennifer Weinerová 
SPRÁVNÉ HOLKY. Jak se nezbláznit z puberaèky a jetì zamést
pod koberec høíchy minulosti... Volné pokraèování úspìného románu
Dobrý v posteli. Bídák Bruce, který ji kdysi zanechal tìhotnou a oputìnou, je natìstí minulostí. Od té
doby uplynulo tøináct let, z Cannie
se stala spisovatelka a z nemanelského miminka Joy teenagerka.
Doris Glück  UMLÈENÁ. Pravdivý
pøíbìh o manelství Egypana Omara s Nìmkou Doris. Manelství zpoèátku pùsobí jako klidné a astné,
ale po vypuknutí války v bývalé Jugsolávii se zaène Omar vytrvale stýkat
s muslimy a postupnì obrací na islám i Doris. Kdy odjedou v roce
1994 do Bosny, Omar omezuje její
svobodu jetì víc.
Khaled Hosseini  TISÍCE PLANOUCÍCH SLUNCÍ. Marjam je pouhých
patnáct let, kdy ji polou do Kábulu, aby se provdala za pìtaètyøicetiletého Raída. O necelých dvacet let
pozdìji vyroste mezi Marjam a dospívající dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné vztahu
matky s dcerou. Kdy se dostane
k moci Tálibán, u tak neutìený ivot se promìní v zoufalý boj s hladem, krutostí a neustálým strachem.
Láska vak dokáe èlovìka pohnout
k neèekaným skutkùm a pøekvapivým hrdinstvím pøekonat i nesmírnì bolestivé pøekáky. Druhý román
Khaleda Hosseiniho pøijalo svìtové
publikum neménì pøíznivì, ne autorovu veleúspìnou prvotinu Lovec drakù.
Francesca Marciano  SNY UKRYTÉ
V ZÁVOJI. Italská fotografka Maria
je vyslána do válèícího Afghánistánu, aby zpracovala reportá o dívkách, které jsou rodinami nuceny do
sjednaných sòatkù. V zemi, kde jsou
ivoty en v rukou muù, èelí Maria
obrovskému nebezpeèí. U pouhé

fotografování en je tu velkým zloèinem, který se krutì
trestá...
Tina Okpara  CENA MÉHO
IVOTA. Tina se narodila na chudém pøedmìstí bývalé nigerijské metropole. Maminka jí umøela pøi porodu dalího sourozence a s novou
macechou si nepadly do oka. Dívka
sní o tom, e uteèe z domu, a její
pøání se v podstatì splní, kdy ji otec
jako dvanáctiletou prodá slavnému
fotbalovému hráèi do Paøíe. Tina
nemùe tuit, e tím se jí otevírá cesta do pekel.
C. W. Gortner  POSLEDNÍ KRÁLOVNA. Svatba princezny Jany Kastilské a Filipa Slièného mìla být sòatkem z rozumu. Jana vak svého chotì hluboce miluje, a kdy ho pøistihne pøi nevìøe, sírá ji árlivost. Hlídá manela na kadém kroku a pronásleduje jeho milenky. Její láska se
stává prokletím.
Jean Plaidy  KRÁLOVNA DIAMANTÙ. Slavná aféra s diamantovým náhrdelníkem otøásla francouzským
trùnem a uspíila revoluci, která
Ludvíka XVI. a Marii Antoinettu pøivedla na popravitì. Otázkou je, jak
mohla být tak neskuteènì odváná
a sloitá intrika vùbec zdárnì provedena.
Alexandre Dumas  MADAME LAFARGE. První èeské vydání Dumasova posledního románu. V roce
1840 byla ve Francii zatèena pro vradu Charlese Pouch-Lafarge mladá,
krásná ena Marie Capelle, kterou
vinili z toho, e pár mìsícù po svatbì otrávila svého manela arzenem.
Její záhadný pøíbìh tehdejí paøískou spoleènost rozvánil a rozdìlil. Alexandre Dumas byl mezi tìmi,
kdo proces sledovali velmi podrobnì, nebo se s paní Lafarge a celým
aristokratickým svìtem osobnì znal.
Dùvìrná znalost detailù, syrové materiály z dobového tisku a Mariiny
intimní vzpomínky z vìzeòské cely,
to ve se stalo podkladem Dumaso-

Tøíkrálová sbírka 2015

Podìkování vem koledníkùm, spolupracovníkùm a dárcùm
v Chotovinách.
Velký dík patøí vem tøíkrálovým
Tak, jako kadý koledníèkùm - letos koledovali: Anrok, i letos zaèínal drea Jaroová, Barbora Bìtíková,
leden obdobím, ve kterém se lidé Elika Mendelová, Anna imanová,
v celé republice mohli setkat s tøíkrá- Kateøina Maitnerová, Josefína Kaèírlovými koledníky v bílých plátích ková, Emièka a Hermínka Drtinovy,
a korunkách.
Tomá Cetlovský, Adam Cetlovský,
V sobotu 10. ledna 2015 odpo- Denis Pultar, Jaroslav Svatek, Pavel
ledne vyrazily skupinky Tøí králù do
Makovec, Martin Makovec a Matìj
chotovinských ulic a domácností.
indeláø.
Výtìek v jejich sbírkových pokladPodìkování za pomoc pøi organièkách èinil celkem 17 506 Kè.
Sbírka probìhla také v chotovin- nizaci a koordinaci sbírky v Chotoském kostele sv. Petra a Pavla. Zde vinách patøí také Mgr. Hanì Vojtìchové z Farní charity Tábor, paní
se vybralo celkem 2 425 Kè.
Touto cestou bychom chtìli podì- Zuzanì Janoukové a Mgr. Martinì
kovat vem spolupracovníkùm a ko- Sochùrkové, zástupkyni øeditele Z
ledníkùm za jejich ochotu a pomoc Chotoviny.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírpøi realizaci sbírky - vedoucím skupinek Tøí králù Blance Kaèírkové, Olze ky 2015 ve Farní charitì Tábor èiní
Novotné, Adéle Drtinové, Pavle Sucho- 101 500 Kè a bude vyuit tímto zpùmelové, Daniele Krejèové a panu faráøi sobem: 35 % výtìku sbírky bude
P. Vladimíru Korandovi.
pouito na pøímou humanitární po-

moc doma i v zahranièí, pøedevím
v oblastech zasaených pøírodními
katastrofami a ozbrojenými konflikty nebo v oblastech s dlouhodobì
nepøíznivými ivotními podmínkami.
65 % finanèních prostøedkù bude
poskytnuto organizátorovi sbírky,
tedy Farní charitì Tábor. Organizace
tyto peníze pouije na financování
vlastních projektù (Auritus - centrum pro lidi ohroené drogou, Dobrovolnické centrum Tábor, nákup
potravin a hygienických potøeb pro
lidi v nouzi a v obtíné sociální situaci).
Jménem Farní charity Tábor dìkujeme vem dárcùm, kteøí nae koledníky neodmítli a vìnovali jim do
pokladnièek finanèní obnos.
Za Farní charitu Tábor
Mgr. Ivana Haplová, øeditelka
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va posledního díla, jeho jediného románu ze souèasnosti, jeho vydání
se vak nedoil.
Nora Robert  NEBE MÉ LÁSKY. Tøi
sestry, které se neznají, mají podle
závìti svého otce spolu strávit celý
rok na ranèi, jinak by o znaèné dìdictví pøily. Na samotì a jen ve spoleènosti dìlníkù se pokouí sít svìtácká Tess, plachá Lily a praktická
Willa. Jene to, co zaèíná mladé eny
stmelovat, není pouze touha po bohatství nebo láska ke trojici mladých
ranèerù, ale pøedevím strach.
Mary Higgins Clarková  V NÁRUÈI
NEPØÍTELE. Laura má za sebou
otøesný záitek, jako ètyøletou ji
unesli a dalí dva roky vìznili a zneuívali. Následky tìch hrùzostraných let se projevují v podobì zvlátní psychické poruchy.
Mary Higgins Clarková - KDO TÌ
HLÍDÁ. Mladá doktorka Monica se
zabývá zvlátním pøípadem. Má pøezkoumat, zda modlitby sestry Catherine mohly vyléèit chlapce nemocného rakovinou.
Jackie Collinsová  ENATÍ MILENCI. Kdy se osobní trenérka Cameron ocitne v Hollywoodu, svìt jí brzy
leí u nohou. Spøátelí se s filmovými hvìzdami a zaène chodit s úspìným producentem Ryanem. Idyla
má ale dva háèky ...
Jackie Collinsová - NAIVNÍ MRCHA.
Anabel je dcera slavného hereckého
páru. U v dìtství pro rodièe nepøedstavovala víc ne módní doplnìk
a v pubertì se z ní stala neádoucí
pøítì.
Jackie Collinsová  BOHYNÌ POMSTY. Lucky si po vech ivotních
strastech naplno vychutnává manelství s Lenniem a tìí se ze syna
Bobbyho a nádherné dcery Max.
A právì o tohle ji chce pøipravit Armand Jordan, kdy mu Lucky odmítne prodat svùj hotelový komplex
Keys.

Knihy pro mláde
Josef varc  NA ELEZNICI
Marcin Przewozniak
 AHOJ, MARKÉTKO!
Robert Drozda
 POHÁDKY PANA PØEDNOSTY
Pere Rovira  DINOSAUØI
Brian Lavery  LODÌ
Arnold Lobel
 KVAK A BLUÒK SE BOJÍ RÁDI
Arnold Lobel
 MYKA A POHÁDKOVÁ POLÍVKA
. Petrásková

KOLNÍ SLAVNOST
14. bøezna 2015

Zahájení pøedprodeje
vstupenek na tradièní
KOLNÍ SLAVNOST
bude v pondìlí 2. bøezna 2015. Vstupenky lze
zakoupit u paní Krätzerové v samoobsluze Jednota Chotoviny.
Cena lístku 150, Kè k sezení,
100, Kè k stání.
Ladý los v tombole vyhrává!
Spolek pøátel koly v Chotovinách
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CHOTOVINSKÝ FARÁØ VLADIMÍR KORANDA
MUSEL STUDOVAT NA KNÌZE TAJNÌ

Po odchodu pátera Jana Kuníka je duchovním správcem øímskokatolické farnosti v Chotovinách pan faráø
Vladimír KORANDA. Na faøe bydlí u tøi a pùl roku a je u nás velmi spokojený. V rozhovoru pro Listy
Chotovinska mluví o tìkých èasech za totality, kdy musel studovat na knìze tajnì.
n Jak se vám líbí v Chotovinách? bem a zemí... Znáte to. A kdy je n Nakonec jste ale knìze vystuKdy jsem dostal na starosti choto- èas, rád se projdu pøírodou, zajdu doval. Jak se vám to povedlo?
vinskou farnost, nedìlal jsem si do- do lesa nebo jen tak na procházku Tajnì, jinak to nelo, i kdy to bylo
ohromnì nebezpeèné. Tajnì jsem
pøedu ádné pøedstavy a oèekávání, po vesnici.
protoe to vìtinou patnì dopad- n Blízko fary máte fotbalové høi- studoval a zkouky dìlal v bytech
profesorù. V republice nás bylo pár,
ne. Nechávám vìci tak, jak pøijdou. tì. Tam vás to neláká?
A realita byla natìstí pøíjemná. Líbí Sport mám rád, ale fotbal mì moc pak jsme jeli do Berlína a tam nás
se mi tady moc, lidé jsou ochotní nepøitahuje. Radìji se podívám na tajnì vysvìtili. V Nìmecku byla více
pomáhat, spolupráce s rodinami je hokej. Kdy je v televizi olympiáda hlídaná protestantská církev, proto
skvìlá a velmi dobrá je i spolupráce nebo mistrovství svìta, snaím se jsme jeli tam. Nikomu jsem ale nes panem starostou. Kdy nìco po- ve sledovat. Nìjaký oblíbený tým smìl øíct ani slovo, maminka se to
nemám, ale uznávám tøeba Jágra, dozvìdìla a tìnì pøed revolucí
tøebujeme, vdycky pomùe.
n Máte za sebou jedno z nejná- i kdy mám pocit, e v NHL hraje a ostatní a po ní. Kdyby se to reim
dozvìdìl, hrozil kriminál. Jeden mùj
roènìjích období pro knìze - Vá- lépe, ne pak v reprezentaci.
n Jak jste se vlastnì dostal ke slovenský kolega byl prozrazený,
noce. Vechno jste zvládl?
zavøeli ho a pak jsem se dozvìdìl,
Máte pravdu, Vánoce jsou pro knì- knìskému povolání?
ze nároèné a jetì více pak Veliko- Pocházím z Nových Hradù a u na e jako vìzeò pøi práci na stavbì
noce. Je více bohoslueb a pøípravy základní kole mì kostel lákal. V esté spadl z leení. Asi ne náhodou, ale
na ve kolem zaberou více èasu. tøídì jsem zaèal dìlat ministranta to u se dnes nikdo nedozví...
Natìstí mi pomáhá i vojenský kap- a snil o povolání knìze. Ale zároveò n O vás se to nikdo nedozvìdìl,
lan z Tábora. Ale Vánoce mám rád, nastaly kruné èasy. Kdy el mìs- ale nemìl jste nìkdy strach?
do kostelù chodí víc lidí, vude po- tem pohøební prùvod, nesl jsem Pracoval jsem jako zedník a jednou
hodová atmosféra, lidé jsou milí v èele køíek a vidìli mì uèitelé. Ve mi opravdu hodnì zatrnulo. Kdy
kole jsem byl terèem posmìkù jsem ráno pøiel na stavbu, kolegoa usmìvaví, a to mì nabíjí.
a nastal velký problém, nepustili mì vé stáli v øadì, uklonili se a uvítali
n Jak vlastnì dobíjíte energii?
Snaím se relaxovat u dobré knihy, na støední kolu. Musel jsem se tedy mì: Dobré ráno, velebný pane. Ve
baví mì historie a také se vìnuji stu- jít uèit na zedníka s tím, e si matu- mnì ztuhla krev a øíkám, co se dìje.
diu. S kolegy míváme i duchovní ritu udìlám tam. To se také povedlo A oni, e potkali nìjakého èlovìka
cvièení. A pak mì nabíjí setkávání a zaèal jsem studovat pøípravný kurz z Nových Hradù a ten jim o mnì vys rodinami a lidmi, to je pro mì ra- na vysokou kolu. Jene o mých úmys- právìl, jak jsem ministroval a ve kodost. Povídá se, lidé se ptají i na lech se dozvìdìli estébáci, z kurzu le mi øíkali faráø. Natìstí o nic víc
nelo a mnì spadl kámen ze srdce.
duchovní vìci, na otázky mezi ne- mì vylouèili a mìl jsem smùlu.

O svém knìství jsem skuteènì mohl
mluvit a po revoluci. A taky ho praktikovat. Ze zaèátku jsem jetì pracoval jako zedník od pondìlí do pátku
a o víkendech jezdil do elezné Rudy
a okolí jako knìz. A v srpnu roku
1990 jsem mohl dát v práci výpovìï
a naplno se vìnovat pouze knìskému povolání.
n Kde jste vude pùsobil?
Zaèínal jsem jako kaplan v Týnì nad
Vltavou, pak pøila Planá nad Lunicí a teï Chotoviny. Mám na starosti est farností, nejen Chotoviny,
ale tøeba i Milièín nebo Neustupov.
Víkendy bývají hodnì nároèné, navíc mám potíe se zády, ale dá se to
ve zvládnout. Chotovinský kostel je
skvìlou dominantou okolí, jen koda, e nejsou peníze na jeho opravy.
Moc èasu mi nezbývá, jednou týdnì
se mi ale vìtinou podaøí jet i domù
do Nových Hradù.
DM

Myslivecký krouek aneb tak u je pùl roku za námi
Myslivecký krouek vznikl v záøí roku 2014
pod zátitou Základní koly Chotoviny. Nejprve
jsme mìli starost, zda se vùbec nìkdo pøihlásí,
ale obavy byly zbyteèné. V záøí jsme obdreli seznam, kde nás èekalo milé pøekvapení, pøihlásilo
se 29 ákù. Sloení ákù je velmi pestré - od
první a po sedmou tøídu. Náplní mysliveckého
krouku je nauèit dìti, jak by se mìly chovat
v pøírodì a jak na vìci ivé i neivé nahlíet, aby
odhalily co nejvíce z jejich tajemství.
V lednu k nám ji tradiènì zavítal divadelní soubor RUBIKON, tentokrát s pohádkou enich pro
èertici. Pøedstavení bylo napínavé, trochu straidelné, ale hlavnì humorné. Dìtem i rodièùm se
líbilo moc a my se tìíme na dalí pohádky. Se
sdruením RUBIKON dlouhá léta spolupracovalo
SPZ pøi akcích Mikuláská nadílka a Dìtský karneval. Vdy byla na obou stranách spokojenost.

Divadlo
pro dospìlé
27. února 2015
Obec Chotoviny zve

na divadelní pøedstavení pro dospìlé

Paní Fantomasová se zlobí
v podání souboru FIKAR Nadìjkov.

V KD Chotoviny od 19 hodin.
Vstupné 80, Kè.

. Petrásková

A co vechno jsme za pùl roku stihli?

Pøíchodem podzimu jsme postavili krmelec
pro zvìø a krmítka pro ptactvo. Tato pøikrmovací
zaøízení jsme umístili do katanové aleje smìrem
k Oudièovu. Museli jsme si tuto lokalitu øádnì
poklidit, protoe na cestì byla spousta odpadkù,
napø. polystyrén, igelity, OSB desky
a dalí vìci, které do pøírody nepatøí.
V zimním období se snaíme pøi kadé
schùzce pøikrmovat zvìø a také ptactvo
v areálu koly a po cestì ke krmelci. Snìhová pokrývka nám také odkrývá tajemství, kde se jaká zvìø vyskytuje, je ideální
pro zkoumání stop zvìøe. A pokud nejsme venku, napøíklad za nepøíznivého
poèasí, tak se vìnujeme teoretické èásti,
kde se uèíme poznávat vìci, se kterými
se mùeme v pøírodì setkat.
Pøed Vánocemi probìhl kontrolní
test o hodnotné ceny. Chtìli jsme zjistit,
co si nai èlenové zapamatovali z naich
setkání. Test byl rozdìlen do tøi kategorií - starí, mladí a nejmladí. Byl jsem

mile pøekvapen snaivostí a pøemýlivostí naich
ákù. Musím je pochválit, protoe jsem mìl pocit
z dobøe vykonané práce, testy dopadly velmi dobøe.
Vekeré znalosti a dovednosti, které se dìti
nauèí, urèitì vyuijí v budoucím ivotì. V letoním roce probìhne Zlatá srnèí trofej. Jde o soutì, která je urèena pro dìti a mláde z pøírodovìdných kroukù i pro jednotlivce, kteøí mají zájem o myslivost, pøírodu a její ochranu. Soutì
se skládá z vìdomostního testu a praktické poznávací stezky. Nìkteré dìti na ni pojedou a mohou si otestovat své znalosti a zkuenosti, které
získaly, a u pøi samostudiu nebo od nás.
Pøáli bychom si, aby z naich èlenù vyrostli
lidé, kteøí budou pøírodu vnímat a nahlíet na ní
s respektem.
Bc. Jaroslav Petránìk
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O ZPÌVU

Jen ve zpìvu, jen ve zpìvu
jsme nali sladkou úlevu ...

Kdo by neznal líbezný duet Julie
a Bohue z druhého dìjství slavné
opery Antonína Dvoøáka Jakobín,
kterým tak autor oslavil vyhláenou
zpìvnost naeho národa?! Dnes ji
jen staøí lidé jsou pamìtníky èasù,
kdy se ze vech koutù naí vlasti den
co den ozýval zpìv radostný i alostný, kterým lidé ulevovali svému
srdci. Zpìv byl nezbytným prùvodcem ivota pøi práci i oddechu, èlovìka provázel ivotem od kolébky do
hrobu, v dobách dobrých i zlých byl
jeho utìitelem a zulechovatelem
due, ale hlavnì byl jeho velkou radostí. Ti, co nás pøedeli, dovedli
od nepamìti naplòovat zpìvem tìká období depresivních, krátkých
a mlhavých dnù. Písnì jim pomáhaly rozsvìcovat plamínky lepích
dob, které snad pøijdou.
Zpìvem uspávaly matky své dìti,
vìtina dìtských her se neobela bez
zpìvu, zpívali pasáci dobytka i husí,
lidé doprovázeli zpìvem tìké polní
práce, písnìmi si èlovìk oslazoval
vechny své èinnosti. Zpìvem velebili chlapci své milé, staøenka probírající se rodinnými památkami
peèlivì uloenými ve staroitné
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truhle si pobrukovala starodávné
písnì ze svého mládí. Zpìv znìl
z oken kolních budov, ebráci se
zpìvem doadovali milodarù, a vojáci? Ti si prozpìvovali, jak se tehdy
øíkalo, i kdy li na latrinu (Ustanovené místo pro vykonání lidské potøeby mustva rozlièných vyznání.
- Josef vejk).
Lidé si prozpìvovali, kdy byli
o samotì, ale co teprve, kdy se ocitli
v druné spoleènosti! Staèilo, aby
jeden zanotoval známou melodii,
a ta se okamitì stala spoleèným majetkem vech pøítomných. Nejlepím
prostøedníkem toho byly spoleèné
práce, slavnosti a zábavy.
Uzavøeným celkem v dìjinách
zpìvu naeho národa jsou dìjiny
husitského zpìvu. Husitské hnutí
zaèalo prostým zpìvem a nakonec
píseò Kto jsú boí bojovníci
hømìla celou Evropou. Za èasù roboty, kdy lidé byli nuceni nìkolik dní
v týdnu pracovat na panském, ani na
chvíli nezapomínali na lidovou píseò, která je povznáela a posilovala. Veselým zpìvem se slavívaly doínky, kdy v slavnostním prùvodu zaznívaly zvlá k této pøíleitosti urèené písnì, tak zvané obínkové.
Doínkový prùvod zpravidla doprovázel dudák nebo jiný hudec, a tak
zpìvu nebýval konec.
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19. 2. PØEDNÁKA O IRISDIAGNOSTICE
Obecní knihovna zve irokou veøejnost
na pøednáku o diagnostice zdravotních
potíí, která odhaluje disharmonie organismu dávno pøed tím, ne Vy sami nemoc zaènete pociovat a lékaø je schopen
diagnostikovat. Pøednáí paní Bìlohlavová, která ji tuto pøednáku u nás vedla.
Na základì ohlasu a pøání zúèastnìných jsme se rozhodli
pøednáku opakovat. Vstup volný. Zaèátek v 18 hodin.
Na podzim, kdy dozrálo ovoce,
se poøádaly rùzné sousedské besedy a sousedská posezení a na nich
se rovnì hodnì zpívalo. Zcela zapomenutý je obyèej zvlátních zpìvù pøi vaøení povidel. Ta se - jak známo - musí velice dlouho odpaøovat
a hlavnì neustále míchat, a proto
i zpìvy nebraly konce. V zimì se za
veselého zpìvu odbývaly spoleèné
draèky (peøí) a pøástky (lnu).
Zvlátními obøadními písnìmi,
náboenskými i svìtskými, se slavily vechny dùleitìjí události rodinného, církevního i obèanského
ivota. Zejména vesnická svatba se
díky spoleènému zpìvu stala záleitostí celé vesnice a lidé se cítili jako
jedna rodina. Ale stará venkovská
muzika bývala úplnì jiná, ne tomu
bylo pozdìji. Venkovská muzika se
zpravidla skládala z dvojích houslí,
cimbálu, dud a basy.
Autory lidových písní bývali vìtinou lidé ijící na venkovì, zpravidla bez jakéhokoli hudebního vzdìlání. Vyrùstali v pøírodì a v jejím
duchu také skládali své písnì. Nejen
na Táborsku, ale v celých Jiních

Èechách je sbíral hudební skladatel
Karel Weiss a vytvoøil tak monumentální mnoha svazkové dílo Èeský
jih a umava v písni. Rád vyprávìl,
jak se jednou zeptal jistého lidového zpìváka, jeho písnì si zapsal,
zda ví, kdo je sloil. Zpìvák uaslý
nad takovým dotazem prý Weissovi
odpovìdìl: Nae písnièky pøece nikdo neskládá, ty pøece èlovìku samy
vytrysknou ze srdce!
Dnes je jiná doba. Èlovìka, který
by si dnes prozpìvoval napøíklad pøi
nákupu v supermarketu nebo si zpìvem krátil èekání k podání daòového pøiznání, bychom pøinejmením
povaovali za výstøedníka, v horím
pøípadì za pomatence. Zkrátka zpìv,
stejnì jako øada jiných ulechtilých
vlastností, se z naich srdcí jaksi
vytratil. Myslím, e to je veliká koda.
Se vstupem do nového roku 2015
by bylo tøeba si pøát, aby dal vem
mnoho pøíleitostí k radosti. Pak
mnohého jistì napadne zanotovat si
písnièku, kterou má stále rád, jen na
ní v chvatu ivota a kupy starostí jaksi
není èas.
Jaroslav Wimmer

DÌTSKÝ KARNEVAL

KDY: v sobotu 21. 2. 2015 od 15 do 18 hod.
KDE: KULTURNÍ DÙM v Chotovinách

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslav anda, Chotoviny
Jiøí Moos, Èervené Záhoøí
65 let Jitka Plachá, Moraveè
70 let Boena Roupcová, Sedleèko
80 let Josef Kubec, Chotoviny
85 let Vìra Kubìnová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

VSTUPNÉ: pro dìti dobrovolné,

pro dospìlé 70, Kè bez masky; 50, Kè s maskou.

Noví obèánci

Anna Elizabeth Straková
Chotoviny

Ema Záleská
Liderovice

Matìj Beneda
Chotoviny
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Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor 2015
Pomalu jetì neutichly oslavy pøíchodu nového roku a ji se naplno rozehrály boje o okresní
kuelkáøské pøeborníky jednotlivcù vech kategorií pro rok 2015.
Jako kadoroènì s velkými nadìjemi za úèasti
zástupcù naeho oddílu.
Tradiènì jako první zahájili v pátek 2. ledna
soutìe mladí a starí áci/ákynì, kategorie
10 - 12 a 13 - 14 let a dorost na táborské Lokomotivì. V kategorii nejmladích, v disciplínì
60 hodù sdruených (60hs), se na 4. místì umístil
Martin Makovec 243, 5. Jana Bartoòová 172. Starí áky ovládl Pavel Makovec krásným výkonem
272, 4. místo David Bartoò 244, 11. Míra Smr
189. Na stejné kuelnì pokraèovaly dorostenky
disciplínou 120 hs. Na ètvrtém místì skonèila
Lenka Køemenová 498, tìsnì za ní pátá Martina
Køemenová 450 kuelek.

Opravdu pìkné výsledky a dobré vyhlídky do
budoucna, dìkujeme a gratulujeme.
Vichni uvedení se kvalifikovali na Mistrovství kraje v Nových Hradech a Strakonicích.
V sobotu 3. ledna následovaly boje juniorek
a dospìlých. Hráèky bez rozdílu vìku hostila kuelna Hilton v Sezimovì Ústí v disciplínì 100 hs.
Na úvod si o okresní juniorskou pøebornici zahrály nae hvìzdy s následujícím výsledkem:
Gábina Kuèerová 431, Iva Svatoová 430, Klára
mejkalová 419, Hanka Køemenová 416, Lucie
Liková 345. Vechny postupují na kraj do Nové
Bystøice.
V kategorii seniorek zvítìzila Takáèová z Loko
Tábor 441, Anièka Kubeová obsadila 5. místo za
409. eny pøedvádìly výborné výkony, nakonec
titul okresní pøebornice získává výkonem 471 (rekord kuelny) Blanka Maková ze Sokola Chý-

Mistrovství jednotlivcù Jihoèeského kraje 2015
Bez velkého otálení po okresech se bojovalo
o krajské tituly o víkendu 24. a 25. ledna.
Starí a mladí áci/ákynì se utkali v dalekých Nových Hradech. Cesta ale nebyla zbyteèná,
v kategorii starích ákù vybojoval David Bartoò
l. místo a úèast na mistrovství republiky ve Vrchlabí pìkným výkonem 263 kuelek. Dále pak
10. Pavel Makovec 220 a 17. Míra Smr 210 bodù.
V mladích ákyních Jana Bartoòová 166, 7. místo.
Dorost koulel ve Strakonicích, 1. místo Hana
Vrecková 531- Nová Bystøice, Lenka Køemenová
443, 10. pozice. Juniorky a junioøi se utkali v Nové
Bystøici. Nae zastoupení a pøevahu potvrdila tentokrát titulem a postupem na MÈR do Prahy ikova Iva Svatoová za krásných 538, 4. Hanka
Køemenová 507, 5. Gábina Kuèerová 506, 7. Klá-

ra mejkalová, 8. Lucie Liková. eny cestovaly
na jih do Èeského Krumlova, ale bohuel se pøíli nedaøilo. Vítìzí Renata Navrkalová - Èeské Velenice 549, Lenka Køemenová 482, 12. místo,
16. Ája Makovcová 463. Seniorky odehrály v Blatné, titul získala Alena Kovandová ze Sokola Chýnov , Anièka Kubeová 490, 12.místo. V seniorské kategorii, bez naí úèasti, vítìzí Milan Foøter
z KK Lokomotiva Tábor nádherným výkonem
580 kuelek.
Opìt podìkování za reprezentaci jednoty i obce
a na pøítì popøát tøeba jetì lepí výsledky. Krajským pøeborníkùm pøejeme klid, pevnou ruku,
chladnou hlavu a úspìch v republikových mistrovstvích.
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nov. Na druhém místì vynikajícím
náhozem 461 Lenka Køemenová,
7. Ája Makovcová 413.
Pokraèují na kraji v Èeském Krumlovì.
Seniory jsme pøivítali u nás v Chotovinách.
Nai zástupci tradiènì zásadnì nepøekvapili, tak
jen osmé místo Míry Vacka 407 a 10. Jirka Svaèina 398. Vyhrává L. Takáè 469, druhý Milan Foøter 432, oba Lokomotiva Tábor, tøetí Vitha 429 Silon Sezimovo Ústí.
Nejprestinìjí kategorie muù se konala na
Lokomotivì Tábor. Letoní systém jednoho náhozu na 120 hs dával tuit velká dramata. Nakonec po výborném výkonu 627 kuelek vítìzí Braòo Èernuka - Silon Sezimovo Ústí pøed Pavlem
Petrù 614 - Chýnov. Nai zástupci urèitì nezklamali, snad jen nìco málo povìstného tìstí v závìru chybìlo. 6. Honza Bartoò 573, 7. Petr Køemen 566, 9. Lubo Bervida 557, 11. Zbynìk Hein
554, 19. Libor Hrstka 519, 20. Milo Filip 514,
23. Honza Foøter 506. Bohuel na kraj do Èeských Velenic jde vinou loòského patného umístnìní pouze pìt prvních.
Celková rekapitulace: Pavel Makovec, starí
áci a Gábina Kuèerová, juniorky - Mistøi Okresu
Tábor. Dvì druhá místa - Iva Svatoová, juniorky,
Lenka Køemenová, eny. Dvì tøetí místa - Martin
Makovec, mladí áci a Klára mejkalová, juniorky.
Vem úèastníkùm dìkujeme za snahu, pøedvedené výkony a reprezentaci oddílu. Tìm úspìným a postupujícím gratulujeme a pøejeme do
dalích bojù na Mistrovství Jihoèeského kraje
hodnì úspìchù.

Pøehled výsledkù pravidelných soutìí 2014 / 2015
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  CHJK Jihlava
2595 - 2532  5 : 3
Køemen 468,
Foøter 443, Hrstka 448, Hein 438, Vacko 381, Bartoò 417.
První domácí zápas v novém roce se nám celkem povedl. Petr je velká
jistota na zaèátek a vyhrává, Honza hraje výbornì, bohuel na bod to
nestaèilo. Následnì Libor a Zbynìk jasnì vítìzí a je rozhodnuto. V konci
ádná sláva, ale domácí body jsou povinné.
Start Jihlava  Chotoviny
2661 - 2546  8 : 0
Bartoò 437,
Køemen 434, Vacko 415, Hein 427, Hrstka 428, Bervida 405.
V Jihlavì jsme neodehráli patný zápas, ale ve se postavilo proti nám.
Na úvod Petr prohrává o 10 kuelek, Míra dostává 34. Dále prohrávají
Zbynìk o 6, Honza o 1a Libor o 4. Lubo, poslední nadìje na odvrácení
debaklu, má mínus 50 kolkù. A tak si z Jihlavy odváíme nepopulárního
kanára.
Chotoviny  Slavoj irovnice
2620 - 2514  6 : 2
Hrstka 466,
Køemen 441, Foøter 385, Bervida 433, Hein 440, Bartoò 455.
Dalí domácí zápas. Na úvod pøekvapivì po dvou prohráváme 2 : 0 o 15
kuelek, kdy Petr prohrává o 7 a Honzovi se krutì nedaøí. Nic vak není
ztraceno, Libor otáèí kuelky pro nás a jasnì vítìzí. Kdy se pak pøipojují
ostatní, je z toho celkem pohodové vítìzství o 106, i kdy v prùbìhu vech
duelù to tak nevypadalo.
Domácí utkání jarní èásti:
nedìle 22. 2. 15:00 Chotoviny A  TJ Tøebíè B
pátek
6. 3. 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Èastrov

Drustvo B  Krajský pøebor

KK Loko. Tábor B  Chotoviny B 2731 - 2646  5,5 : 2,5Køemenová L. 462,

Køemenová H. 459, Svatoová 430, Kuèerová 446, Makovcová 452, Svaèina 397.

Tábor je vdy zárukou výborných výkonù u domácích, ale i hostujících.
Nám se tentokrát pomìrnì daøilo, výborné výkony vech hráèek vak zde
bohuel na béèko Lokotky nestaèí. Domácí vyhrávají o 85 kuelek.
Chotoviny B  TJ Sokol Písek
2530 - 2416  7 : 1 Køemenová H. 441,

Svatoová 413, Kuèerová 402, Svaèina 420, Makovcová 424, Køemenová L. 430.

Domácí utkání jak má být. Krásnými, vyrovnanými výkony nedáváme

ambiciózním hostùm anci. koda jen, e máme ji pouze tøi domácí
utkání, kdy to tak pìknì jde...
Tìíme se pøítì na opakování scénáøe.
TJ Nová Bystøice  Chotoviny B 2496 - 2446  6 : 2 Køemenová H. 441,

Svatoová 382, Makovcová 400, Køemenová L. 424, Kuèerová 413, Svaèina 386.

Jedeme na kuelnu lídra soutìe. Domácí nezahráli to co obvykle a my
jsme dostali pøíleitost usilovat o nìjaké ty body. Bohuel ani nám se
nedaøilo tak jak bychom chtìli, nìkteré výkony byly pod hranicí prùmìru
a monost bodovat se rozplynula. Jedeme domù s prázdnou. Vlastnì ne
tak docela, z Hradce si vezeme rum...
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 20. 2. 17:30 Chotoviny B  TJ Dynamo Èeské Budìjovice
pátek 27. 2. 17:30 Chotoviny B  TJ Spartak Sobìslav

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  Sokol Chýnov B 2304 - 2234  6 : 2
Filip 439,
Kubeová 400, Otradovec 420, Liková 332, mejkal 371, mejkalová 374.
Zaèátek Anièce vyel, poráí soupeøe o 28 kuelek. Petr smolnì o tøi
prohrává a ani Lucce to pøíli nejde. Prohráváme po tøech 1 : 2 o 41.
Dalí nai hráèi ale své souboje vyhrávají a tak nakonec vítìzíme o 64
kuelek.
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2436 - 2487  2 : 6
Otradovec 473,
Kubeová 427, mejkal 389, Liková 371, Filip 423, Nový 404.
Skvìle hrající úvodní dvojice naich bere soupeøùm vítr z plachet. Z dalí
dvojice získává bod nad soupeøem Lucka. Pøed poslední dvojicí vedeme
3 : 1 o pouhých 8 kuelek. Take nervák jak má být. Nastupuje Michal
s Miloem, kteøí mají nai dùvìru. Michal vysoko pøehrává soupeøe
o 65 kuelek a Milo sice svùj duel prohrává, ale na celkové vítìzství to
staèí. Nutno vyzdvihnout osobní rekord Petra Otradovce 473 kuelek.
Gratulujeme!
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 4. 2. 16:00 Chotoviny D  Lokomotiva Tábor C
Následuje vyøazovací Play Off podle umístìní v základní èásti pøeboru.
M. Vacko
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LISTY CHOTOVINSKA

Florbalová nadstavba zaèala

V lednu zaèala florbalová nadstavba. V prvním turnaji jsme zaèali proti celkùm, které loni hrály
vyí soutì, a tak jsme s bodovým
ziskem nepoèítali. První zápas proti
Koicím jsme hráli dobøe, ale nevyuívali ance. Soupeø stále vedl
a my jsme se ho snaili dotáhnout.
Bohuel marnì a soupeø vyhrál
6 : 3. Druhý zápas proti Jistebnici

byl lepí. My jsme dávali góly
a soupeø mìl smùlu. S narùstajícím èasem se zápas stával
nervóznìjím, ale dokázali jsme nervy udret na uzdì a dovedli zápas
do vítìzného konce 5 : 2.
V dalím turnaji v prvním utkání
s Double Penetration jsme nasoupili ve slepené sestavì. Dreli jsme
krok se soupeøem do poloviny zá-

pasu, ale ve druhé èásti se
skóre obrátilo v ná neprospìch na 5 : 2 také vinou
èastých vylouèení a jedné
èervené karty. Druhý zápas
s Pivními Vlnami byl obdobný,
nebo jsme opìt tahali za kratí konec a v poloèase u jsme prohrávali 1 : 3. Ve druhém se nám podaøilo sníit na 2 : 3, ale nakonec
nám doel dech a zápas skonèil
prohrou 2 : 6.
P. Havlík
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Tabulka

1. Double Penetration A 22 : 12 1 1
2. NordBlanc

16 : 14

7

3. CSKA Jistebnice

22 : 17

6

4. Pivní Vlny SÚ

19 : 19

6

5. Draci Chotoviny

12 : 20

3

6. FT Koice Bulldog 11 : 20

3

Mùj sen je chytat za Spartu
Rozhovor s brankáøem Lukáem Carvou

Luká Carva je fotbalový brankáø,
který zvládá hned tøi týmy: chotovinský dorost, mue a jetì sbírá
zkuenosti v lize za tým U-19 FC MAS
Táborsko. Po tréninku v Chotovinách jsme ho vyzpovídali pro Listy
Chotovinska.
l Vichni víme, e své fotbalové
umìní dokazuje hlavnì v bránì,
bylo tomu tak u od zaèátku tvé
kariéry?
Pamatuji si, e pøi prvních zápasech
jsem býval brankáø, pak ale pøilo
období, kdy jsem hrál hlavnì v poli,
kde jsem støílel dost gólù. Mluvíme
teï ale o pøípravce. Kdy jsem pøeel do ákù, tak mi strejda nabídl
post v brance. Tato nabídka se mi ze
zaèátku moc nelíbila, ale nakonec
jsem ji pøijal a zaèal jsem chytat.
Chytání mì moc nebavilo, chtìl jsem
hrát jako døív. Postupem èasu jsem
si ale zvykl a role brankáøe se mi
zalíbila.

l Vypracoval jsi se u v 15-ti letech do základní sestavy áèka,
teï dokonce chytá za ligové MAS
Táborsko, jak vnímá podobné
zmìny týmù?
Tak urèitì, zmìny jsou to dost znatelné. V Chotovinách jsem odchytal
mnoho zápasù a i pøes to, e tøeba
nebyly vechny vítìzné, tak mi daly
hodnì cenných zkueností. A právì
ty mùu zuitkovat nyní, u rok jsem
hráèem støídavì Chotovin a MAS Táborska, ve kterém pravidelnì hraji.
l Je hodnì znát rozdíl mezi Chotovinami a Táborskem?
Rozdíl je to hodnì velký, na nae
zápasy v Táboøe chodí víc lidí ne
tady, trénujeme ètyøikrát týdnì. Navíc teï mám kadé úterý i speciální
tréninky pro brankáøe, co mi dost
pomáhá. A rozdíl v kvalitì soutìí je
také nemalý. V Táboøe moji spoluhráèi berou fotbal hodnì vánì, co
nìkdy o Chotovinách tolik øíct nejde.

l Co pokládá za svùj nejvìtí
úspìch?
Mým nejvìtím úspìchem je urèitì
to, e jsem se dostal do takového
týmu, jako je Táborsko. Momentálnì pravidelnì hraji za tým U-19, ve
kterém jsem spokojený a mám zde
kamarády.
l Jaký má nejlepí záitek?
Dobrých záitkù mám doopravdy
mnoho a samozøejmì, e vìtina
z nich je z Chotovin. Moc dobøe si
pamatuji na mùj povedený gól z poloviny høitì, kterým jsem zaøídil
výhru Chotovin nad Kunakem. Dalí

Mui a dorost odstartovali zimní pøípravu

Svìøenci trenéra Køíky po krátké pauze znovu obuli
kopaèky a zaèali trénovat. Ale zdaleka nenaplòují oèekávání a zatím to moc nevypadá, e splní pøání svým
fanoukùm a postoupí zpìt do krajské soutìe. Dorostenci ani mui nemají pøíli iroký kádr, ale poèet
hráèù na trénincích je jetì alostnìjí. Z 25 hráèù jich
nikdy netrénuje více ne 10 a na realizaci velikých
plánù to teï rozhodnì nevypadá.
I pøes potíe s docházkou se trénovat zaèalo. A to u
od zaèátku prosince. Nejdøíve na rozdýchání do konce
ledna fotbal v hale. Na hodinový fotbal se hráèi schá-

skóre body

zeli ve vìtím poètu ne teï, kdy u se hraje jen zøídka.
Zaèalo se bìhat, posilovat a ne vichni se s tvrdým reimem dokázali vypoøádat.
Snad se vechno zmìní na soustøedìní a klukù pojede co
nejvíce. Dorost a mui se v polovinì února pøesídlí na
Mozolov, kde se pokusí nabrat potøebnou fyzièku a znovu
dostanou chu do fotbalu. Soustøedìní bude opravdu dùleité a doufám, e si kluci vezmou volno. Z Mozolova pak
budeme ít celé jaro. Soutì chceme ovládnout s obìma
týmy, tak bude lepí fyzièka urèitì výhodou, vìøí trenér
Èestmír Køíka.

skvìlý záitek mám s Táborskem,
kdy jsem jetì hrával za tým U-17
a pod vedením kouèe Radima Heíka jsme vyhráli turnaj v Hradci Králové.
l Nejhorí záitek?
Kadá prohra je patným záitkem,
tøeba prohra 8:0 na høiti Mladé
Boleslavi nebyla moc pøíjemná.
l Co je tvým snem?
Kadý hráè nìjaký ten sen má, já bych
se èasem chtìl dostat do Sparty.
Snaím se co nejvíc chytat, makat
na sobì, a tøeba èasem pøijde nabídka podobné velikosti.
l Stále jsi hráèem Chotovin, chce
se nìkdy natrvalo vrátit?
Chotoviny mám rád, je tady dobrá
parta, se kterou jsem prakticky vyrùstal, ale teï se chci soustøedit hlavnì na ligu. V dospìlosti, kdy ji budu
mít dostatek zkueností, se urèitì
naplno vrátím a mému mateøskému
klubu pomùu.
l Jaký je tvùj oblíbený klub, má
nìjaký vzor?
Mùj oblíbený klub v Èesku je urèitì
Sparta, v zahranièí u by ten výbìr
byl asi tìí, ale uznávám týmy jako
je tøeba Chelsea nebo Bayern. Mým
fotbalovým vzorem je brankáø David
Bièík.
l Nìjaké slovo na závìr?
Chtìl bych vyzdvihnout pøedevím
chotovinského kouèe Èestmíra Køíku. Bez nìho bych urèitì nechytal
na takové úrovni a za vechno to, co
pro místní fotbal dìlá, si zaslouí
uznání.
D. Pìkný a D. Mendel ml.

