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ZDARMA

ELEZNICE V CHOTOVINÁCH MÌNÍ SVOU HISTORII

Výstavbou eleznièního koridoru se výraznì mìní tváø vlakové dopravy, na jakou byli obyvatelé Chotovin zvyklí dlouhá léta. Práce pokraèují v ostrém tempu, zmìny jsou
vidìt na první pohled a mìní se tím
historie. Nedávno byla dokonèena
i stavba nového zabezpeèovacího
zaøízení. Tradièní závory, které byly
ovládány ruènì, tak zmizely. Moderní elektronické zaøízení je vybaveno
signalizací s pozitivním bílým svìtlem, mìlo by zajistit operativnìjí
øízení a zvýit bezpeènost provozu
na pøejezdu.
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eleznice z Prahy do Vídnì se
zaèala stavìt v roce 1856 a v roce
1871 u projídìl Chotovinami první vlak. Koridor z Prahy do Èeských
Budìjovic znamená obrovskou modernizaci tratì, zdvoukolejnìní pøinese zvýení kapacity a zkrácení cestování. Z Prahy do Tábora by mìla
cesta trvat 62 minut. Úsek TáborSudomìøice by mìl být hotový na
jaøe roku 2016. Cena úseku je zhruba 1,5 miliardy korun. Výrazným
zásahem do krajiny je ocelový most
u Moravèe, délka jeho konstrukce je
pøes 100 metrù. A také 430 metrù
dlouhý Sudomìøický tunel, který je
historicky prvním eleznièním tunelem Jihoèeského kraje.
DM

Foto D. Mendel

Chotovinský podzimní trh se konal ji popáté

Chotovintí zahrádkáøi ve dnech
18. a 19. øíjna uspoøádali ve spolupráci s Obcí Chotoviny v bývalém
kulturním domì a na pøilehlých prostranstvích ji popáté Chotovinský
podzimní trh spojený s výstavou.
Kdo si tento podzimní trh v mlze,
která suovala Chotovinsko v onen
víkend, nael, jistì neprohloupil
a neodeel s prázdnou. Pøední zaFoto M. Pìkný

hradníci z celého kraje do Chotovin
pøivezli to nejlepí, co mìli. Návtìvníci si tak vybírali z pestré nabídky
podzimních a duièkových vazeb,
proutìného i keramického zboí,
stromkù, keøù i konifer. Chryzantéma, královna podzimu, byla vude,
kam oko pohlédlo. V barvách i velikostech si jistì vybral i ten nejnároènìjí návtìvník výstavy. O nìco

dobrého k zakousnutí rovnì nebyla nouze, a tak mnozí návtìvníci
i posedìli, popovídali.
MAS Krajina srdce zde opìt mìla
své zastoupení, kromì skákacího
hradu pro dìti pøivezli do Chotovin
výstavu hub, ochutnávku motù
a své práce pøedstavili øemeslníci
z naeho regionu. Místní vèelaøi nabízeli nejen chutnou medovinu, ale
pøedevím pravý vèelí med. Návtìvníci si také mohli jako kadoroènì
koupit výrobky z chránìné dílny Diakonie ÈCE - støediska Rolnièky ze
Sobìslavi.
O výstavní plochu se zaslouili
samotní èlenové ÈZS, podium promìnili v podzimní zahrádku plnou
kvìtin, ovoce a rùznorodých výpìstkù. O výzdobu balkonu a pøedsálí se
opìt postarali áci naí koly.
Chotovinský podzimní trh probìhl úspìnì. Vichni se u nyní
mùeme tìit na jarní výstavu, kterou chotovintí zahrádkáøi pro nás
pøipraví v kvìtnu roku 2015.
Martina Sochùrková
(Fotoreportá z trhu na stranì 3)
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC LISTOPAD 2014

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.
â V dobì od 25. 10. do 28. 11. 2014 bude podchod v st. Chotoviny z dùvodu dokonèovacích
prací uzavøen.
Informace o výlukách
â Ve dnech 23.  29. 11. 2014 probìhnou noè-

ní výluky v úseku Tábor  Chotoviny vèetnì v èase 21.15  4.00 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za 11/
2014 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 práce na jiním a severním portálu
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3): montá OK mostu nad D3
 mostní estakáda: betoná mostní desky
 silnièní most: betoná øíms, zásypy pøechodových oblastí pøed
a za mostem
 práce na eleznièním spodku 
budování nového eleznièního
tìlesa
 výstavba protihlukové stìny
 betoná patek TV
â st. Chotoviny
 rekonstrukce skupiny kolejí è. 1
a è. 3
 výstavba ostrovního nástupitì
u koleje è. 1
 výstavba objektu TT Chotoviny
 výtavba protihlukové stìny
 výstavba podchodu: definitivní

nátìry stìn, pøístupové chodníky, zastøeení, montá orientaèního systému pro cestující
 pøestavba eleznièního mostu: dokonèovací
práce a terénní úpravy
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 eleznièní spodek  terénní úpravy, úklid stavenitì
 propustky  zádlaby a terénní úpravy, úklid
stavenitì
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 12/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ing. Lumír Pyszko
Øeditel výstavby
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Na základì ádosti Obce Chotoviny rozhodl Krajský úøad Jihoèeského kraje
o navýení kapacity chotovinské koly
z 240 na 270 ákù a kolní jídelny z 330
na 370 ákù. Dùvodem navyování kapacity je vzrùstající poèet dìtí.
❖ V pátek 24. 10. byl uveden do provozu
nový eleznièní pøejezd v Chotovinách.
❖ Témìø po dvaceti letech se na budovu
bývalé koly v Øevnovì vrátila pamìtní
deska øídícího uèitele Ludvíka Bednáøe.
Slavnostní odhalení pamìtní desky probìhlo 28. øíjna za hojné úèasti místních
obèanù. Obec Chotoviny dìkuje majitelce budovy bývalé koly paní Votové
a panu Svobodovi za to, e umonili návrat pamìtní desky zpìt na své místo.

❖ V mìsíci øíjnu bylo v Jeníèkovì Lhotì
provedeno nové oplocení vodního zdroje.
❖ Souèasnì s rekonstrukcí vedení NN
v ulici Støíbrná Alej bylo obnoveno i veøejné osvìtlení v tomto úseku.
❖ V úterý 4. listopadu bude zahájena výmìna vodovodního øadu na návsi v Sedleèku. Pøedpokládaný termín ukonèení
prací a obnovení dodávky vody je v pátek 14. listopadu 2014.
❖ Na základì podnìtu obèanù zjiujeme
monost rozíøení dìtského høitì u bytovek o dalí herní prvky.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele bezplatnì prezentovat svoji firmu na
webových stránkách obce - stále trvá.
Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte
paní Knotkovou, tel. 380 284 295.
Mgr. Zdenìk Turek
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Jdeme tam,
odkud ostatní utíkají.

Hasièi informují
Rozdíl mezi SDH a JSDHO
Jednodue jej lze popsat následovnì:
SDH - dobrovolná organizace (podobnì
jako TJ Sokol nebo zahrádkáøi), která je
postavena na spoleèném zájmu nìkolika
osob. Náplní èinnosti je PREVENCE v oblasti poární ochrany, v dnení dobì také
poární sport a jiné spoleèenské a kulturní
akce. V èele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru.
Jedná se o samostatnì hospodaøící organizaci, která je z velké èásti finanènì závislá
na okolních subjektech.
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných
hasièù obce) - je to organizaèní sloka, její
zøizovatelem je obec nebo mìsto. V èele této
sloky je velitel jednotky, který je zodpovìdný ze své funkce starostovi obce. Tato
sloka je zcela závislá na rozpoètu obce
a vekerá technika, výstroj a výzbroj poøízená pro èinnost této jednotky JE MAJETKEM OBCE! Èinnost této jednotky je èistì
REPRESIVNÍ!
Kdy zazní siréna.
Poplachových sirén, které zabezpeèují bezprostøední varování obyvatelstva, a dále pak
soustava vyrozumívacích center, soustava
dálkového vyrozumìní (doprava signálu
a informací mezi vyrozumívacími centry),
soustava místního vyrozumìní (infrastruktura pro Jednotný systém varování a informování je v ÈR budován od roku 1991. Systém tvoøí sí ovládání poplachových sirén
a vyrozumìní osob). HZS ÈR má rovnì právo vstoupit do sdìlovacích prostøedkù
a informovat obyvatelstvo prostøednictvím
televize a rozhlasu.
Obyvatelstvo je v pøípadì hrozby nebo vzniku mimoøádné události varováno pøedevím
prostøednictvím varovného signálu Veobecná výstraha. Tento signál je vyhlaován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteøin a mùe zaznít tøikrát po sobì v cca
tøíminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostøednì následuje mluvená tísòová informace, kterou se sdìlují obyvatelstvu údaje o bezprostøedním nebezpeèí vzniku nebo ji nastalé mimoøádné události
a opatøení k ochranì obyvatelstva. K poskytování této tísòové informace se vyuívá
i koncových prvkù varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.
Ukázka

PRONAJMU BYT

3 + 1 v Chotovinách
VOLNÝ OD 1. 1. 2015
Tel.: 602 438 405

Obyvatelstvo mùe být následnì informováno i sdìlovacími prostøedky (rozhlasem,
televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími
sirénami, vozidly sloek integrovaného záchranného systému nebo jiným zpùsobem
o tom, co se stalo a co se má v takovém
pøípadì dìlat.
Dalím signálem (nikoliv varovným), který
sirény mohou vysílat je Poární poplach,
který slouí ke svolání jednotek poární
ochrany. Tento signál je vyhlaován pøeruovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
Ukázka

První støedu v mìsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouka provozuschopnosti celého systému varování. Ve
12.00 se sirény rozezní zkuebním nepøeruovaným tónem po dobu 140 sekund,
u elektronických sirén jsou obèané vyrozumìni také hlasovì.

Topná sezóna zaèala:
Na co nezapomenout,
aby hasièi nemìli co dìlat.
I topná sezóna má své charakteristiky.
Patøí k nim kouø a smog, shánìní døíví, popraskané kotle, bouchlé saze. A také poáry.
Topná sezóna zaèíná, nebo pro nìkoho ji
dávno zaèala. Bez mnoha poárù souvisejících s topidly (a u na plynná, kapalná, tuhá
paliva èi elektrické spotøebièe) a komíny se
bohuel neobejde ádný rok. Mezi nejèastìjí pøíèiny vzniku tìchto poárù patøí nesprávná obsluha topidla, manipulace se
havým popelem, umístìní hoølavých látek
v blízkosti topidla nebo patné umístìní èi
instalace topidla, dále zazdìný trám v komínì, èastou pøíèinou vzniku poáru byly
také jiskry z komína nebo vznícení sazí.

Základní pravidla
uívání topidel a komínù

n Jetì pøed topnou sezónou by si mìl kadý vyèistit kamna a seøídit kotel topení. Topíli se pevnými palivy, zanesený komín vede
nejen ke patnému hoøení, ale roste i nebezpeèí vznícení sazí, kvíry v komínovém
pláti zase hrozí vznikem poáru na pùdì.
n U plynových kotlù je navíc nutná jak èistota komínových prùduchù, tak pøedepsaného tahu komína. Mnoha netìstím mùe
zabránit to, kdy si sami zkontrolujete, zda
máte øádnì upevnìný kouøovod, zda není
nìkde spotøebiè nebo kouøovod propálený
nebo zda fungují uzávìry komínových dvíøek.
n Uivatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotøebièù
nebo èitìní a kontroly komínù podle jednotlivých typù tepelných spotøebièù.

Komíny a kouøovody

n Nesmí se vak zapomínat ani na k tepelným spotøebièùm pøipojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více
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otvory, které slouí k odvodu kouøe z tepelných spotøebièù) a kouøovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem).
n Komíny a kouøovody s pøipojenými tepelnými spotøebièi se musí udrovat v øádném
stavebnì technickém stavu. Konkrétnì to
znamená napøíklad udrování celistvosti a
neprodynosti komínového plátì, i starí
komín by mìl být øádnì vyspárován a pokud mono omítnut. Poáry èasto vznikají
napøíklad hnutím trámù zazdìných v komínì (obvyklé zejména u starích staveb).

Pouívání komínù, u nich byly zjitìny
závady, je zakázáno.
n Zásada bezpeèné vzdálenosti platí také
pro komínové tìleso, hoølavé látky by od
nìj mìly být v pùdních prostorách vzdáleny nejménì 1 metr - riziko zvyují zejména
textil a seno. Do komínového zdiva nesmí
zasahovat ani k nìmu tìsnì pøiléhat ádné
hoølavé stavební prvky (jako konstrukce
krovu, stropu, obloení apod.).
n Pamatujte, e za nezávadný stav komínù
nese odpovìdnost správce nebo majitel
objektu, ne kominík.
n Hasièi mohou za patnì vyèitìný komín nebo jiné poruení zásad bezpeèného provozu topidel a komínù udìlit i desetitisícové pokuty.

Co dìlat, pokud v komínì zaène hoøet?

n V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì
urychlenì odstraòte vekerý hoølavý materiál z blízkosti komínového tìlesa. Zavolejte hasièe na linku 150 nebo 112. Poár sazí
v komínì nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasièi pouívají k sraení a uhaení
hoøících sazí v komínì pøevánì suchý písek.
n Pokud poár vznikne od topidla na plyn
nebo elektøinu, musíte ze veho nejdøíve
vypnout pøívod energie. I kdy se vám podaøí oheò uhasit vlastními silami a budete
chtít uplatnit náhradu zpùsobené kody
u pojiovny, mìli byste zavolat hasièe-vyetøovatele.
n Pamatujte, e èas vìnovaný pozornému
dodrování pravidel bezpeèného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát
vyplatí. Dùsledná preventivní opatøení
ochrání zdraví vae i vaich dìtí a zabezpeèí vá majetek pøed poáry.
Pøedpis è. 91/2010 Sb.
Naøízení vlády o podmínkách poární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv
Od 1. ledna 2011 vstoupilo v úèinnost Naøízení vlády è. 91/2010 Sb., které upravuje
podmínky poární bezpeènosti pøi provozu
spalinových (komínových) cest, frekvence
jejich kontrol a èitìní. Povinností kadého
majitele objektu je udrovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu.
Èitìní komínu si mùe kadý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná
paliva o výkonu do 50 kW provádìt sám,
a to tøikrát roènì. Kontrolu komínu musí
vdy provádìt osoba odbornì zpùsobilá,
tj. kominík s prùkazem odbornosti, a to jednou roènì.
/dokonèení na dalí stranì/
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Závìrem jednoduché krátké
desatero správného uívání
spotøebièe paliv:
1. Umístìní  podle druhu prostoru je
nutné správnì zvolit i druh spotøebièe.
Ne kadý spotøebiè mùe být umístìn
v jakémkoliv prostoru, napø. v garáích
nebo autodílnách je moné umístit
pouze spotøebièe pro tyto prostory
vhodné.
2. Pøipojení  pro správnou funkci spotøebièù je potøebné i jejich odborné pøipojení k pøíslunému topnému médiu
(plyn, elektøina, LTO apod.). Správné
pøipojení bývá v pøeváné vìtinì i pøedmìtem výchozích zkouek nebo revizí.
3. Dostateèný pøívod vzduchu  vìtina spotøebièù potøebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto poadavku,
popø. stanovení dalích pøípadných
opatøení, bývá souèástí pøísluné technické èi projektové dokumentace.
4. Odvod spalin  spaliny je tøeba bezpeènì odvést od spotøebièe do volného prostoru - vìtinou do komína.
Správné pøipojení kouøovodu èi odtahu spalin od spotøebièù podléhá revizi
a pravidelné kontrole.
5. Pouívání pøedepsaného paliva
 kadý spotøebiè je konstruován na
urèitý druh paliva, jeho pouívání je
nutné dodrovat. Zejména u spotøebièù na pevná paliva bývá tato zásada
èasto poruována.
6. Dodrování bezpeèných vzdáleností  kadý spotøebiè by mìl mít výrobcem stanoveny bezpeèné vzdálenosti od hoølavých pøedmìtù. Jejich
dodrování je dùleité pro zabránìní
vzniku poáru vlivem sálavého tepla.
7. Nehoølavé a izolaèní podloky, nehoølavé podlahy  uplatòují se zejména u spotøebièù na pevná paliva a brání
vzniku poáru od vypadlých hoøících
èástí paliva.
8. Dodrování návodù k obsluze  ke
kadému spotøebièi jeho výrobce pøikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je tøeba se seznámit a pøi pouívání spotøebièe tyto zásady správného
pouívání a manipulace i respektovat.
9. Pouívat schválená topidla  výrobce je povinen garantovat správnou
a bezpeènou funkci spotøebièe. Proto
nejsou povoleny ádné domácí úpravy a vylepení spotøebièù. Mohly by být
opìt pøíèinou vzniku poáru, výbuchu
nebo jiné havárie.
10. Pravidelné èitìní, kontroly a revize komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv  èetnost tìchto úkonù stanoví v podrobnostech naøízení vlády
è. 91/2010 Sb., o podmínkách poární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv. Dodrovat
tyto termíny je i v souèasné dobì povinností kadého uivatele v rámci
obecné prevenèní povinnosti zakotvené obèanským zákoníkem a zákonem
o poární ochranì. JSDHO Chotoviny
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PØEDNÁKA O POTRAVINÁCH,
které pøirozenì detoxikují organismus a odvádìjí tìké kovy.
Koncem øíjna se v knihovnì konala pøednáka o
zdravých potravinách. Posluchaèù a divákù se selo tak akorát ke stolu. Ochutnávali jsme a mlsali
zdravì. Vyslechli jsme zajímavé a dùleité informace o potravinách, jejich úpravì, kombinacích a
prospìnosti pro ten který orgán. S sebou jsme si
odnáeli jednoduché recepty na rychlé a zdravé
dobroty.
. Petrásková

Obec Chotoviny a Obecní knihovna Chotoviny zvou irokou veøejnost na závìreènou
pøednáku o SRÍ LANCE s ochutnávkou místní kuchynì  ètvrtek 20.11. od 17 hod.
v knihovnì. Vstupné dobrovolné.
nìkolik století pøed naím letopoètem se na ostrov

Srí Lanka - její historie a památky. Cejlon, od
r. 1972 Srí Lanka, má velmi bohatou historii. U

dostal buddhismus ze sousední Indie, kde pùvodnì vznikl. Srí Lantí panovníci na severu ostrova
vybudovali monumentální svatynì, které se dodnes
øadí k nejvìtím stavbám na svìtì. Aby uivili rozrùstající se obyvatelstvo, zøídili dùmyslný systém
nádrí, které dodnes slouí svému úèelu pøesto, e
jsou pøes 1000 let staré. Prolnutí Sinhálského buddhismu a Tamilského hinduismu je vidìt zvlátì ve
starovìké Polonaruwì, kde se dochovaly jedineèné chrámy s bohatou výzdobou. Na závìr bude
promítnut krátký film od spolucestujícího Milana
Sprengera, který shrne nae putování po tomto
nádherném ostrovì.
. Petrásková

POVÍDÁNÍ O STARÝCH ÈASECH V CHOTOVINÁCH
PRVNÍ SETKÁNÍ:

MÍSTO SETKÁNÍ: KNIHOVNA
VDY:

7. 11. 2014

DRUHÉ SETKÁNÍ:

21. 11. 2014

16:30  19:30 hod.
S OBÈERSTVENÍM A HUDEBNÍM DOPROVODEM
Váení obèané,
dovolujeme si vás pozvat na besedu, pøi které si
budeme spoleènì vyprávìt, jak se døíve ilo v Chotovinách, jak se v obci slavily zvyklosti, na koho èi
na co nejvíce vzpomínáte. Bìhem besedy bychom
vám pustili filmové zábìry z filmu, který v rámci
projektu ivá kronika s pamìtníky pøipravujeme.
Rádi bychom Vaí obci vydali kroniku se starými fotografiemi a dokumenty, máte-li nìjaké (fotografie, staré pohlednice, legitimace, mapy, kroniky
apod. z vaí obce) ve svých rodinných archivech,
pøineste je s sebou, abychom je mohli naskenovat
(a ihned vrátit) a vytvoøit tak kroniku obce z Vaich
vzpomínek. Kdo se nebude moci na besedu dostavit, mùe donést tyto dokumenty na obecní úøad.
Spoleènì zavzpomínáme, vybrané snímky si
okopírujeme a následnì vám vydáme v kronice na
památku.

PRODÁM POZEMEK
v prùmyslové zónì

ÈERVENÉ ZÁHOØÍ

Tel.: 737 409 687

PRONAJMEME DÙM
K bydlení v Chotovinách
u kostela.

K dispozici té

dvorek a gará.

Monost okamitého nastìhování!
Tel.:

731 252 620

Na setkání si budeme povídat kdo nebo co je
na pøinesených fotografiích, obrázcích èi dokumentech, kdy a kde byly poøízeny, jaké místo popisují, pøípadnì dalí zajímavosti s tím spjaté.
Dovolte nám, abychom zachovali Vae vzpomínky, záitky a pøíbìhy jedineèným zpùsobem,
aby nezùstala historie a pamì obce zapomenuta.

Na setkání s Vámi se tìí
Monika Hienlová z MAS Krajina srdce
a Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce.
V pøípadì dotazù se, prosím, obracejte na
Nikolu Potuòákovou, tel.: 608 824 208
nebo maskrajinasrdce@seznam.cz.

MIKULÁSKÁ

NADÍLKA

v sobotu

29. 11. 2014
od 15.00 do 18.00 hod.

kde: KD Chotoviny
poøádá: Spolek pøátel koly
vstupné pro èleny SP: 0 Kè
vstupné ostatní: 50 Kè
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Odeel neobyèejný a vzácný èlovìk  pan
V polovinì mìsíce øíjna nás
zasáhla smutná zpráva - ve vìku
83 let zemøel ná dlouholetý
spolupracovník a èlen redakèní rady Listù Chotovinska pan
Jaroslav Wimmer.
Vyrovnat se se ztrátou blízkého èlovìka je vdy nejtìí
pro rodinu, tam bude chybìt
nejvíce. Ale prázdná místa po
Jaroslavu Wimmerovi zùstanou vude kolem nás a jen stìí se budou zaplòovat.
Pan Jaroslav Wimmer se narodil 4. èervna 1931 v Praze. Ale
jak sám øíkával, nejhezèí èást
svého dìtství proil u nás na
Táborsku - Polánka a Beranova
Lhota byly místy, kde trávil s rodièi dovolené a prázdniny. Zamiloval si tato místa a tak
pozdìji se svou manelkou zakoupili chalupu v Brouèkovì
Lhotì a po odchodu do dùchodu zde ili celoroènì. V Praze vystudoval pan Wimmer klasické
gymnázium a poté celý svùj
produktivní vìk pracoval na nìkolika rùzných postech jednoho praského podniku na zpracování drahých kovù. Byl výjimeènì hudebnì nadaný, bravurnì ovládal pøedevím kláve-

sové nástroje a svého èasu hrával i se svojí vlastní kapelou.
Mìl mnoho pøátel v umìleckých kruzích a u z oblasti hudby, literatury, divadla èi výtvarného umìní. Také velmi miloval pøírodu a jeho velkou láskou
byla umava.
iroká veøejnost ale osobnost pana Jaroslava Wimmera
zná pøedevím díky jeho velké
celoivotní zálibì v historii a vlastivìdì, které se vìnoval od dìtství a obìtoval jí svùj vekerý
volný èas. Za témìø 70 let mravenèí práce se jeho soukromý
archiv zaplnil neuvìøitelným
mnostvím materiálu, tisíci povìstí z celých Èech a mnoha
dalími poklady historie. Na
tuto èinnost neodvratnì musela navázat èinnost publikaèní.
Pan Wimmer spolupracoval
s mnoha periodiky, vydal nìkolik kníek a nikdy neodmítal ádosti pøedstavitelù obcí i jednotlivých obèanù o pomoc pøi
pátrání v minulosti obcí èi rodù,
doplnìní obecních kronik nebo
sepsání publikací o historii obcí.
Pro nai obec vykonal pan
Wimmer obrovský a neocenitelný kus práce. Jeho pøíspìv-
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Jaroslav Wimmer

ky v Listech Chotovinska patøily vdy k nejvyhledávanìjím
a v roce 2010 zavril svoje dílo
pro obec sepsáním a vydáním
knihy o historii Chotovin. V poslední dobì intenzivnì pracoval na dalím díle - povìstech
Chotovinska a vìøíme, e k vydání i této knihy v budoucnu
dojde. Bylo to jeho velkým pøáním, jeho uskuteènìní se bohuel nedoèkal.
Pan Jaroslav Wimmer nás
opustil 11. øíjna 2014, ale my

O ÈESKÝCH POUSTEVNÍCÍCH II.
V pøedcházejícím èlánku o tìchto svatých muích jsem se zmínil o nìkolika nejznámìjích poustevnících, kteøí se nìjakým
zpùsobem zapsali do historie naeho národa a to vìtinou kladnì. V Èechách bìhem èasu ilo velice mnoho poustevníkù,
dobrých, kteøí prospívali lidem, i vyloených
darmolapù a podvodníkù, kteøí jen tìili
z prostoty lidí. Na druhé stranì byli poustevníci, kteøí ili øádným ivotem a lidem pomáhali, kde mohli. Napøíklad v dobì selských bouøí se nejeden z nich stal nejúhlavnìjím podnìcovatelem vzbouøencù
proti panské zvùli. Pro poustevníky veho
druhu bylo pravým rájem 16., 17. a 18. století, zejména jeho druhá polovina, kdy  jak
u jsem se minule zmínil  leckde bylo víc
pousteven ne far. Dodnes je pøipomínají
vìtinou odlehlé lesní tiiny, kde se øíká Na
poustce.
Jen málokterý poustevník bydlel v nepohodlné jeskyni a za své obydlí si radìji
zvolil jakousi chatku  poustevnu. Vìtinou to byla malá chatrè sbitá z lesních kmenù, se støíkou pokrytou mechem, a s improvizovaným loem pokrytým slámou nebo
mechem. Takovéto pøíbytky si poustevníci
nejradìji stavìli na vyvýených místech
v lese, poblí nìjaké studánky  zdroje nezbytné vody. Pøed poustevnou stával køí
s klekátkem, které bylo vystlané mechem
a na pøíhodné vìtvi byl zavìen zvonec, který poustevník tøikrát dennì rozhoupal, aby
lidem nacházejícím se v lese zvìstoval, e
je èas k modlení. Poustevníci nosili prosté,
nahnìdlé hábity, které byly v bocích staeny silným provazem, na kterém byl zavìen
rùenec zhotovený z klokoèí.

Sluní poustevníci byli mezi lidmi oblíbeni a vìtinou poívali dostateèné vánosti. Do vsi ale pøicházeli jen v zcela mimoøádných pøípadech. O to více je v jejich samotách vyhledával prostý lid. Poustevníky se
vìtinou stávali mui, které nìjakým zpùsobem zradil svìt, pomáhali lidem jak mohli, a ti je zanáeli vím, co potøebovali k prostému ivotu. Ale byli mezi nimi i tací, kteøí
sami chtìli svìt klamat a tak být lehko ivi.
Tìch ale nebývalo mnoho, vìtinou byli brzy
odhaleni a pak  bìda jim!
Lidé vyhledávali poustevníky jak mohli,
protoe vìdìli, e se vyznají v mnoha vìcech. Umìli léèit rùzné nemoci, znali, jak
vyprostit dui z bludù a faleného mámení,
staleté kletby èinili nekodnými, vyznali se
i v budoucích èasech a v lidských srdcích
dovedli èíst jako v otevøených knihách.
Dovedli být stráci manelské spokojenosti, ale byli i mstiteli zkaené nevinnosti, byli
smírèími mezi rozvadìnými pøáteli. Jednou
vìtou: byli srostlí s lidskými radostmi i alostmi, které naplòují lidský ivot.
Není pøíli známo, e nemálo tìchto lokálních samotáøù se v èase selských bouøí
postavilo do èela vzbouøencù a nìkteøí poustevníci se dokonce stali podnìcovateli vesnického lidu v jejich spravedlivém boji proti panské zpupnosti a zlovùli.
Tak, jak to je v ivotì bìné, i mezi poustevníky se nali tací, kteøí bohu slouili
pouze do té míry, aby si nerozhnìvali èerta. Byli to rùzní èímani a vykukové, kteøí
chtìli být snadno a hlavnì dobøe ivi. Tìili
ze zbonosti prostého lidu a neopláceli mu
stejnou mincí. Takoví podvodníci ale byli

se s ním na stránkách naeho
zpravodaje budeme setkávat
i nadále. Z bohatého celoivotního díla pana Wimmera
budeme moci s laskavou podporou jeho rodiny èerpat i v budoucnosti, za co jsme velice
vdìèni.
Odeel vzácný, moudrý a
laskavý èlovìk. Kdo jste ho
znali, vìnujte mu tichou vzpomínku.
Èest jeho památce!
J. Bene

vìtinou po èase odhaleni a dostalo se jim
patøièné odmìny.
Konec èeských poustevníkù uèinil císaø
Josef II. dekretem z 12. ledna roku 1782,
který byl 12. èervna tého roku doplnìn
instrukcí pro c.k. komisaøe, jak mají postupovat pøi ruení nìkterých kláterù. Poustevníci podle nìj mìli do 14 dnù ukonèit
svou èinnost, odloit své hábity a pouívat
obèanský odìv. Jako nová existenèní monost jim byla nabídnuta kostelnická sluba
nebo se mohli stát uèiteli. A tak se také dìlo.
Ale jakmile se císaø pán Josef II. odebral
na vìènost, nìkteøí poustevníci se vrátili
do svých pousteven, a tak v polovinì
19. století ilo v Èechách nìkolik desítek
poustevníkù. Za posledního èeského poustevníka byl dlouho povaován mu, který
il v bizardním orlím sídle, vysoko postaveném na pískovcovém skalisku u obce
Skalice, která leí asi 4 km severnì od Litomìøic. Podle odborníkù je odtud nejkrásnìjí výhled v naí zemi. Prý ho lidé zahrnovali jídlem a pitím a neetøili èetnými dary,
a tak prý si onen mu svoje poustevnièení
nemohl vynachválit.
Za opravdu posledního poustevníka
u nás je podle odborné literatury povaován jistý Václav Winkler. il v poustevnì
pod horou Kalvárií u Ústí nad Labem a tam
také 4. ledna 1889 zemøel. Bylo mu 93 let.
Prý to byl podivínský samotáø s dlouhým
bílým vousem, na hlavì nosil klobouk poitý lasturami, a pás své hazuky mìl obtoèen provazem, na kterém visel rùenec.
V ruce nosil silnou hùl ukonèenou køíem.
Ale nìkteré prameny za skuteènì posledního poustevníka povaují Vlastimila Mayera, který donedávna il o samotì v hlubokých lesích na Jesenicku.
J. Wimmer
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POZVÁNKA
DO DIVADLA

Obec Chotoviny Vás srdeènì zve na divadelní pøedstavení. Komedii HAM-LET sehraje amatérský divadelní soubor Voivot z Mladé Voice, který v Tøeti v postupové soutìi vyhrál první místo za hru, dalí první místo
za reii a autorku, a první místo za nejlepí enský a nejlepí muský herecký výkon. V souèasné dobì je to jeden z nejlepích souborù, které u nás pravidelnì kadoroènì úèinkují. Pøedstavení se koná dne 8. 11. 2014
od 19 hodin v sále kulturního domu v Chotovinách.

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

PENICILIN

Kdyby Listy Chotovinska byly
bulvárním plátkem, byl by titulek
této glosy pravdìpodobnì tento:
pindíra uklízeèka zachránila miliony lidských ivotù.
Skotský lékaø a biolog Alexander Fleming si za první svìtové války viml, e v lazaretech mnohem
víc vojákù umírá na infekèní onemocnìní, ne na zranìní zpùsobených výbuchem granátu nebo kulkou. Proto se po válce rozhodl, e
najde látku, která bude zlotøilé bakterie likvidovat. Na laboratorních
miskách pìstoval bakterie a na nich

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

pak zkouel rùzné chemikálie.
V záøí 1928 odeel na dovolenou
a kdy se pak vrátil ke své práci,
utrpìl ok. Uklízeèka bìhem jeho
nepøítomnosti vechny misky umyla
 a na jednu, se kterou se u zøejmì nechtìla zdrovat, a Flemingovi
tak znièila nìkolikaletou práci.
Fleming byl otøesen, ale pak si
viml oné misky a zejména plísnì,
která v ní kvetla. Zkuenému lékaøi
nemohlo ujít, e v okolí plísnì vymøely vechny nebezpeèné bakterie a zbývající umíraly. A tak nebýt
oné nepoøádné uklízeèky, moná bychom jetì dnes neznali zázrak
století  penicilin.
-wer-

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Magda Krejèová, Èervené Záhoøí
Vlasta arovcová, Beranova Lhota
65 let Jaroslav Borkovec, Chotoviny
Jiøina Krätzerová, Chotoviny
Antonín Vyvadil, Èervené Záhoøí
Ing. Ladislav Samec, Chotoviny
75 let Miroslav Smaík, Beranova Lhota
80 let Zdenka Kardová, Chotoviny
9 1 let Milada Krouková, Moraveè
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Nový obèánek
Patrik Jaro
Èervené Záhoøí
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NOVÝ REKORD V CHOTOVINÁCH,
PETR KØEMEN SRAZIL 500 KUELEK!
Kuelkáøský sport v Chotovinách
má obrovskou tradici. Kuelky
se tady hrály u koncem 19. století, první sokolská jednodráha
byla postavena v roce 1960
a dvoudráha byla dokonèena
v roce 1963. Kuelna u prola
øadou rekonstrukcí a zaila
spoustu velkých veèerù. A nedávno se mìnila historie znovu,
padl nový rekord. Petr Køemen
srazil 500 kuelek!
l Stanovil jste nový rekord
chotovinské kuelny, jaký to
byl pocit?
Úasný! Byl to asi nejhezèí pocit, jaký mùe kuelkáø zaít. Vìnuji se tomuto sportu 25 let
a v podstatì se mi splnil kuelkáøský sen. Na druhou stranu,
je to poøád kolektivní sport, bojujeme o body a jsem rád, e

jsme nad Novou Vsí vyhráli. Ale
výhra a jetì rekord, to bylo
nìco speciálního.
l Oslava byla velká?
Popravdì, nic výjimeèného, samozøejmì panáèky dokola jsem
dal a moc rád. Ale ádná divoèina, sezona pokraèuje, jede se
dál a pøítì mùe mùj rekord
pøekonat zase nìkdo jiný.
l O rekordy se vichni snaí
léta. Co se musí stát, aby to
skuteènì vylo?
Do výkonu hráèe se promítá
spousta vìcí, psychické i fyzické rozpoloení, nálada, soukromý ivot, co mìl èlovìk pøedtím
k jídlu, prostì vechno. A taky
potøebujete trochu tìstí, ale to
je u sportu veobecnì bìné, e
tìstí hraje urèitou roli. Nìkdy
se snaíte a nejde to. A nìkdy

Florbalisté vstoupili
do sezóny rozpaèitì

Florbalisté vstoupili do
bojù v základní skupinì vysokou prohrou s týmem
Pivních vln Sezimovo Ústí
1:9. První zápas byl ovlivnìn kolizí termínu s fotbalem, kde k zápasu nastoupil hodnì oslabený tým. Nae hra byla
pomalá, bez kombinace, bez støelby. Po
13 sekundách jsme prohrávali 0:1. Bìhem 10 minut jsme prohrávali 0:3. Pak
soupeøùv útoèník dostal 5-ti minutový
trest, ale ani tato výhoda nás nedostala
do zápasu. Po pøestávce místo naeho
náporu pøila gólová smr od soupeøe, a po odevzdaném výkonu jsme utrili první poráku.
Druhý zápas proti Realu Tábor byl
ji z naí strany lepí, protoe na zápas
dorazili fotbalisti. Vedli jsme 1:0, na
co soupeø odpovìdìl otoèením skóre
na 1:2. Hráli jsme trpìlivì a zápas dovedli do poloèasového stavu 2:2. Po
zmìnì stran jsme zvýili na 3:2. Pak
pøiel rozhodující moment zápasu. Ná
obránce zastavil nedovoleným zákrokem gólovou anci. Soupeø mìl výhodu trestného støílení, které nepromìnil, za co následuje ve florbale 2 minutová pøesilovka. V té se nám povedl
brejk a zvýili jsme na 4:2. Do konce u
jsme zápas kontrolovali a z mnoha ancí
vyuili jen jednu na koneèné skóre 5:2.
P. Havlík

Tabulka

skóre body

1. Delfíni Tábor
10 : 4
2. Naugthyboys Pacov 11 : 7
3. Vajgar Bojz J.H.
16 : 6
4. FbK Pivní Vlny SÚ 11 : 6
5. Draci Chotoviny
6 : 11
6. Real Tábor
7 : 11
7. FbC Sokol Jistebnice 3 : 19

6
6
3
3
3
0
0

tam spadne vechno, i kdybyste házel hrábìmi. Kdy èlovìku
sedne prvních 5-6 hodù, zaène
si vìøit a je to pak koncert.
l A to se stalo i vám?
Pøesnì tak. Dostal jsem se do
transu, vnímal jsem jen kuelky
pøed sebou a hrál jako robot.
Do 470 kuelek jsem ani neøeil, kolik jsem naházel. A nakonec to byly obrovské nervy. Pøed
posledním hodem jsem mìl na
kontì 498 kuelek a chtìl jsem
v doráce srazit jetì aspoò 2.
Klepaly se mi ruce, ale natìstí
to vylo.
l Nový rekord nastartuje
i ostatní, budou vás chtít pøekonat. Bojíte se?
To je úplnì normální, máme
dobrou partu a vzájemnì si
úspìch pøejeme. Pokud mì nì-

kdo pøekoná, rád mu pogratuluji. Liboru Hrstkovi u se to
málem povedlo, hned v dalím
zápase nahrál 499 kuelek, take nový rekord moná padne
brzy. Ale je fakt, e chotovinská
kuelna je vyhláená jako jedna
z tìch obtínìjích a tolik to
u nás nepadá. Proto se vichni
té pìtistovce divili.
DM
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Podzimní èást kuelkáøské sezóny 2014/15 v plném nasazení
Drustvo A  Divize Jih

TJ Tøebíè  Chotoviny
2668 - 2614  5 : 3
Bartoò 466,
Køemen 435, Vacko 428, Hein 448, Foøter 433, Bervida + Hrstka 404.
V tomto utkání jsme zavítali na novì pøedìlanou kuelnu v Tøebíèi, kde
byly pouity dráhy a stavìèe z letoního mistrovství svìta v Brnì. ance
na zisk bodu byla, prùbìh utkání byl vyrovnaný, bohuel výpadek Luboe
a vynikající výkon soupeøe - 501 nás o ni pøipravily.
Chotoviny  TJ Jiskra N. Bystøice 2598 - 2454  6 : 2
Hrstka 468,
Køemen 435, Bervida 414, Hein 433, Foøter 419, Bartoò 429.
Bystøice k nám pøijela s respektem a to se asi projevilo i na jejich høe.
Moc ancí jsme jim nedali a body nám zaslouenì zùstávají doma.
TJ Sokol Èastrov  Chotoviny
2445 - 2424  5 : 3
Hein 435,
Køemen 390, Foøter 403, Bartoò 417, Hrstka 370, Vacko 409.
Z Èastrova se body nevozí, ale nám se to málem povedlo. Petr na
zaèátku prohrává, ale následnì tøi po sobì jdoucí hráèi získávají body
a v domnìní, e Libor potvrdí remízu a Míra pohlídá skóre, jsme u
malinko slavili. Realita byla ale jiná. Výpadek Libora nás posadil na
zadek a i pøes bojovnost Míry body zùstaly v Èastrovì.
Chotoviny  TJ Start Jihlava
2618 - 2508  5 : 3
Hrstka 499,
Køemen 460, Foøter 404, Vacko 405, Hein 445, Bartoò 405.
V dohrávaném utkání jsme byli jako na houpaèce. Natìstí Petr, Libor
a Zbynìk svými výkony pøispìli k cenné výhøe. Musím zmínit Liborùv
osobní rekord na domácí kuelnì. Gratulujeme.
Chotoviny  TJ Nová Vèelnice
2557 - 2508  5 : 3
Bartoò 462,
Hein 421 , Bervida 385, Hrstka 446, Vacko 420, Køemen 423.
V posledním øíjnovém zápase jsme museli malinko pøeházet sestavu.
Asi se to projevilo i na výkonech, kromì posledního Honzy. Nakonec se
podaøilo tìkého soupeøe zdolat. koda opìtovného výpadku Luboe.
Opakování je matka moudrosti a trénink je nezbytný k podávání dobrých
výkonù.
Domácí utkání podzimní èásti:
15. 11. sobota 10:00 Chotoviny  TJ Nové Mìsto na Moravì
28. 11. pátek 17:30 Chotoviny - KK PSJ Jihlava

Drustvo B  Krajský pøebor I

Chotoviny B  Tatr. Lomnice n/Lu. 2502 - 2367  6 : 2 Køemenová L. 427,
Chobotský 417, Svatoová 400, Makovcová 420, Kuèerová 425, Svaèina 413.
Druhý domácí zápas se nám povedl o poznání lépe, celkových 2502
poraených kuelek je pøedpoklad pro vítìzství nad vìtinou soupeøù.
Lomnice ale tak velký odpor nekladla, na ni by staèilo i ménì. Po dobrých výkonech zaslouenì bodujeme.
Chotoviny B  TJ N. Bystøice B 2463 - 2473  2 : 6 Chobotský 428,
Kuèerová 407, Svatoová 396, Makovcová 418,
Køemenová L. 424, Svaèina 390.
Zápas s béèkem Bystøice se nám moc nepovedl. Honza v prvním duelu
nahrál 23 kuelek, které jsme v dalích tøech duelech pomalu ztráceli.
Prohráváme 1 : 3 a -2 kuelky. Lenka v pøedposlední høe vykøesala
nadìji na obrat výsledku. Vyhrála a stav pøed poslední dvojicí je 2 : 3
a +6 kuelek. Poslední Jirka musí pro nae celkové vítìzství se svým
soupeøem vyhrát, nebo s ním alespoò remizovat. Na naí celkovou remízu mùe prohrát a o 5 kuelek. Bohuel si vybral tu nejhorí variantu,
nepøíli povedeným výkonem prohrává o celých 16 kuelek a celkovì si
body odváí soupeø.
TJ Sp. Sobìslav  Chotoviny B 2378 - 2383  3 : 5 Chobotský 407,
Køemenová H 402, Svatoová 399, Kuèerová 388,
Køemenová L. 398, Makovcová 389.
V Sobìslavi se nám hraje tìko a zvlá holky mají s touto kuelnou
problémy. Tentokrát se nám (nebo vlastnì holkám s Honzou) podaøilo
soupeøe dokonale zaskoèit. Nae vyrovnané hry na hranici ètyøstovky
staèí na nìkteré slabé výkony soupeøe a poèáteèní vedení se nám podaøí
i pøes závìreèný nápor soupeøe udret a do konce. By o pouhých
5 kuelek. Body z venku pro nás mají vdy cenu zlata a proto vichni
zaslouí pochvalu.
Dyn. È. Budìjovice  Chotoviny B 2341 - 2379  3 : 5
Svaèina 416,
Køemenová L. 400, Chobotský 365, Køemenová H. 415,
Svatoová 402, Makovcová 381.
Chválit nepøestávám i po dalím venkovním utkání v Budìjovicích na
Dynamu. Soupeøe jsme zaskoèili trpìlivìjí hrou a po ètyøech duelech
vedeme 3 : 1 a +75 kuelek. Pro poslední naí dvojici Ivu s Ájou u není
problém utkání dohrát do vítìzného konce. Vezeme opìt body z venku.

Domácí utkání podzimní èásti:
7. 11. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Sokol N. Hrady
14. 11. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Kunak
21. 11. pátek 17:30 Chotoviny - TJ Sokol Sobìnov

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2309 - 2197  6 : 2
Otradovec 427,
Kubeová 389, Nohejlová 392, Køemenová A. 350, mejkal 350, Filip 401.
Po roèní pauze se Loko E opìt pøihlásilo do soutìe s novými hráèkami,
které zatím sbírají zkuenosti. Nai hrají solidnì a v poklidu a v dobré
pøátelské atmosféøe vítìzí.
TJ Sp. Sobìslav B  Chotoviny D 2189 - 2211  4 : 4
Filip 399,
Nohejlová 347, Nový 378, Otradovec 397, mejkal 357, mejkalová 333.
Do Sobìslavi bylo opravdu tìké sestavit tým. Je to tìká kuelna, kde
nejeden jednotlivec i týmy vyhoøí. Pøi pohledu na èísla je to jasné, a o to
vìtí radost nám udìlal bodík za remízu, kterou ze zemì vydupal svým
výkonem Milo, coby poslední hráè.
Chotoviny D  TJ Silon SÚ C
2286 - 2339  2 : 6
Filip 415,
Kubeová 401, Nohejlová 360, Otradovec 379,
Køemenová A. 356, mejkal 375.
Tento zápas pro nás nebyl moc vydaøený. S naím tradièním rivalem
jsme samozøejmì chtìli vyhrát, ale bohuel nìkteré výkony naich byly
natolik slabé, e v závìreèném boji alespoò o remízu to nestaèilo.
TJ Sokol Chýnov B  Chotoviny D 2199 - 2407  2 : 6
Kubeová 449,
Nohejlová 396, mejkal 398, Otradovec 430, Køemenová A. 344, Filip 390.
Výhra o více jak 200 kuelek a dva body do tabulky, tak to by se nám líbilo
èastìji.
Domácí utkání podzimní èásti:
19. 11. støeda 16:00 Chotoviny  TJ Sokol Chýnov A
26. 11. støeda 16:00 Chotoviny  TJ Silon SÚ D

Okresní pøebor dorostu

Soutì rozehráli i nai nejmladí a uhráli nìkolik krásných osobních
výsledkù:
kuelna Lokomotiva Tábor  Lenka Køemenová 435, Pavel Makovec 434,
kuelna Sokol Chotoviny  Lenka Køemenová 423, David Bartoò 402,
Pohár mladých nadìjí, kuelna Loko Tábor  Pavel Makovec 256 / 60 hs.
Na závìr dovolte srdeènì Vás pozvat na uvedené domácí zápasy naich
drustev. Podpoøte nás ve sportovních bojích o mistrovské body a uijte si
pøátelskou sportovní atmosféru v pøíjemném prostøedí.
M. Vacko

Loudin & spol. s.r.o.

Pøijmeme do pracovního
pomìru obkladaèe - kvalita,
samostatnost, spolehlivost,
s øidièským prùkazem B,
zn. nároènìjí øemeslné
práce - interiéry, bazény
(odpovídající ocenìní),
kontakt:
p. Loudin 602 107 120,
www.loudin.eu.
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Spokojený trenér áèka Èestmír Køíka: Chci postoupit!
Trenér je klíèová postava kadého fotbalového týmu. Stejnì je to
i v Chotovinách. Èestmír Køíka je
hlavním strùjcem skvìlého fotbalového podzimu v Chotovinách. Jak
A tým, tak dorost jsou jedním
z favoritù svých soutìí. Trenér Køíka se tedy pustil do hodnocení podzimu muského týmu.
â Jak hodnotíte podzim, co na to
øíkáte?
Tak urèitì spokojenost. Co se týèe
zápasù, nìkteré mohly být samozøejmì lepí a naopak nìkteré pøekvapily. S èím jsem ale nespokojen, je
hlavnì tréninková úèast a pokud se
nezlepí, tak ti co nebudou trénovat,
nebudou hrát a pøíleitost budou
dostávat dorostenci.
â Èekal jste, e se bude hrát
o pièku, take s tím umístìním nahoøe jste spokojen?
Spokojený jsem. Ale jetì doufám,
e nejsem jediný, kdo chce postoupit. Já o to stojím a ukázalo se, e na
to je. Bohuel se také ukázalo, e na
vedoucí Bøeznici, která trénuje, ne-

máme. Ale jinak je to dobré. Trénování u je o trochu horí.
â Chtìl byste vyzdvihnout nìjakého konkrétního hráèe, stálici, nìkoho kdo stojí za zmínku?
Poctivý a pracovitý je Radim Plecitý. Zapadl do sestavy, hraje výbornì
a myslím si, e je to v soutìi nejlepí bek. Potom samozøejmì
Láïa Bondarev, který bohuel
nemá èas na tréninky, ale svou hrou,
zkueností a kopací technikou dává
do naí hry hodnì. Potom taky Vítek
vehla, i kdy mu obèas nìco ujede.
Ale jinak jde taky pøíkladem.
â Je jetì nìjaké pozitivum, napøíklad zapojení dorostencù do sestavy?
Urèitì, hodnì se zapojuje Petr
mejkal, Radim Kubela a hlavnì
Honza Dvoøák, který hraje a je souèástí základní sestavy. Kubela dal
dokonce dva góly a tam je spokojenost urèitì. Chci do budoucna zaøazovat jetì více dorostencù.
â Negativum je tréninková úèast.
Moná je to tím, e má kadý velké
pracovní vytíení, nebo cítíte, e je

to tím, e se tìm starím u moc
nechce?
Je to vechno v hlavách, prodluujeme tréninky, aby se trénovalo co
nejdéle a za osvìtlení, ale stejnì starí moc netrénují a kdyby se nezapojovali dorostenci, tak trénovat vùbec
nemusíme. Kdy pøijdou dva z muského týmu, tak je to málo.
â Co dál, chystáte v zimì nìjaké
soustøedìní?
Ano, soustøedìní se plánuje, ale
zase mám z toho strach, aby si hráèi
vzali volno. Chci u v lednu trénovat
tøífázovì a bude se tam zapojovat
tìlocvièna, take trénovat se bude.
Záleí to ale na nich, jestli budou
chtít trénovat nebo ne.
â Jaký je cíl pro jaro, zase urèitì
zùstat na pièce a bojovat o postup?
Cíl je urèitì postup, a kdy to nevyjde, tak alespoò do 3. místa. Urèitì
na to je.
â Jetì na závìr nìco k vám. Trénujete dorost, mue a jetì jste
správcem høitì. Leckdy toho jistì
máte dost, anebo vám to potom vykompenzuje povedený víkend?

Áèko válí, podzim dopadl famóznì!

Chotovinský tým muù má za
sebou první polovinu fotbalové sezony. Jejich podzimní bilance z 11
zápasù je: 6 výher, 3 remízy a 2 prohry, co je sluné a ne náhodou hrají Chotoviny o pièku tabulky okresního pøeboru.
Po pøekvapivì dobrém startu do
sezóny se èekalo, e dojde týmu elán
a výkony budou klesat. Ale natìstí
se tak nestalo a áèko ve svých vynikajících pøedstaveních pokraèovalo. K dalímu zápasu, po senzaèní
výhøe 7:0 nad Veselím B, se Chotoviny vydaly do Boejovic a zase
nadìlovaly. Svého soupeøe smetly
4:0. Mui byli pány na høiti a mohli
vyhrát daleko víc. Soupeøe jsme
v klidu pøejeli a skóre z posledních
dvou zápasù hovoøí za ve: 11:0. Dali
jsme parádní góly a jasnì ukázali,
e chceme hrát o pici tabulky, hodnotí trenér Èestmír Køíka.

Boejovice  Chotoviny 0:4

Góly: J. Vrhel, Skalický, Kromka,
Jordák

Dalí zápas, tentokrát domácí,
èekal Chotoviny neoblíbený soupeø
z Lomu. Zápasy s ním jsou vdy plné
emocí a soubojù. Navíc byl soupeø
posílen hráèi z Vìtrov, kteøí hrají
I. B. tøídu. Pøesto domácím vyla
první pùle, dostali se do vedení
a dlouho to vypadalo, e body zùstanou v Chotovinách. I po pøestávce ance byly, ale Bondarev nebo
vehla hodnì dobré pozice ke skórování nevyuili. Lom ale cítil anci
a neustále se tlaèil pøed bránu, natìstí gólman Mansfeld vytáhl skvìlé zákroky a dlouho odolával. Ale
poslední akce zápasu soupeøi vyla
a týmy si body musely rozdìlit.

Chotoviny  Lom 2:2

Góly: Jordák a vehla
Chotoviny potvrdily formu i v zápase s týmem Øepeè/Opaøany B.
Bez problémù zvítìzily 5:0 a pokraèovaly v sérii bez prohry. Mìl jsem
malièko strach, domácí béèko Øepèe/Opaøan se poprvé v sezonì selo
v 16 lidech a hráèi mìli velkou chu

SIGMA OLOMOUC

Po slavné Viktorii Plzeò trénoval v Chotovinách i jeden z dalích èeských elitních týmù - SK Sigma Olomouc! Ten zde setrval pøes noc v hotelu Gold pøed oèekávaným utkáním Národní ligy proti FC MAS Táborsko.
Pøi ranní rozvièce týmu se na naem høiti znovu prohánìla jména jako
David Bystroò, Jan Rajnoch a mnoho dalích. Klání odehrané na Soukeníku vyznìlo lépe pro Sigmu, vyhrála 2:1.

nás obrat o body. Navíc tým posílilo
5 fotbalistù áèka. Obavy natìstí brzy
vzaly za své, od zaèátku jsme na trávníku kralovali a výsledek 5:0 je jetì
vùèi soupeøi milosrdný, øekl po
zápase trenér Èestmír Køíka.
Øepeè/OpaøanyB Chotoviny 0:5
Góly: Bondarev 3, T. Vrhel, Jordák
Dalí podzimní zápas muùm
bohuel nevyel. Na høiti Meteoru
Tábor B prohráli smolnì 1:2. Chotoviny zaèaly dobøe, T. Vrhel dal gól,
pak ale zápas pokazil rozhodèí, který asi jako jediný vidìl faul ve vápnì.
Kromka èistì vypíchl míè, pøes nohu
mu ale chytøe padl útoèník domácích a sudí pískl penaltu. Chotoviny
to poloilo a brzy inkasovaly jetì
jednou. Pak døely, snaily se vyrovnat, Bondarev trefil bøevno, ale na
body u to nestaèilo.
Chotoviny  Meteor Tábor B 1:2
Góly: T. Vrhel
Pøedposlední zápas Chotoviny
hostily vedoucí tým soutìe Bøeznici. Hrálo se v úterý, take nemohl
gólman Mansfeld. Vypomohl tedy
zranìný Carva. Domácí mui zaèali
dobøe a po gólu kapitána Jordáka
vedli 1:0. V druhém poloèase ale
vedení ztratili a se soupeøem si body
museli rozdìlit.
Chotoviny  Bøeznice 1:1
Góly: Jordák
Do posledního zápasu nastoupi-

Urèitì, jsem trochu pøetaený a øíkám chlapùm i dorostencùm, e je
dobøe, e u se blíí konec podzimní èásti a èlovìk si odpoèine. Ale
samozøejmì, kdy se vyhrává, tak to
èlovìka baví a pak je to jinak. Kdy
se nedaøí, tak si øíkám, e je to ztráta
èasu.
â Take kdy se povede víkend
jako nedávno 5:0 a 5:0, tak je to
urèitì nejlepí?
Samozøejmì, pak je to pøíjemné
a èlovìk ani nemusí domù.

TABULKA po podzimní èásti
Okresní pøebor muù
1. Bøeznice
2. Chotoviny
3. Lom
4. Petrastav Radenín
5. METEOR Tábor B
6. Veselí n/Lu. B
7. Tuèapy
8. Sokol S. Ústí B
9. Vlastiboø
10. Koice
11. Boejovice
12. Øepeè-Opaøany B

42:17
36:14
27:18
33:17
28:19
27:25
24:19
28:35
26:22
16:35
12:31
10:57

26
21
20
19
18
18
16
13
12
8
8
4

li mui proti Tuèapùm, kterým patøil
støed tabulky. Na høiti od zaèátku
kralovali domácí. První gól Chotovinám daroval brankáø hostù, kdy
si neastnì srazil do branky nepovedenou støelu Bondareva. Dalí gól
vstøelil po krásné individuální akci
T. Vrhel. Po pøestávce mui kontrolovali hru a na tabuli zanedlouho
svítil ukazatel 4:0. To jako by Chotoviny uklidnilo a pøestaly hrát. Dostaly 2 góly, ale ádné pøekvapení u
nedopustily a vyhrály 5:2.
Chotoviny  Tuèapy 5:2
Góly: Bondarev 2, Kubela, T. Vrhel,
vehla
V pøítím èísle se budeme vìnovat
posledním podzimním zápasùm
dorostu a ákù Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

