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STŘÍPKY Z OBCE
Knihu 100 let Sokola v Chotovinách můžete zakoupit
na obecním úřadě.
Společnost Rumpold oznámila další navýšení ceny
za likvidaci papíru. Za svozy zrealizované v lednu
zaplatí obec 1500,– Kč za tunu a od února 2000,– Kč
za tunu. Jako důvod navyšování cen je uveden pokles prodejní ceny papíru v posledních dvou měsících až na 0,– Kč. I tak vyzývám občany, aby odpady
nadále třídili.
RO schválila realizaci projektu hydrologického
průzkumu pro získání dalšího zdroje pitné vody.
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Komunikace v Sedlečku

Obec podala žádost o dotaci
na pořízení kontejnerů a sběrných nádob. Získané peníze
půjdou na zakoupení 18 kontejnerů na tříděný odpad,
8 velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a 1 velkoobjemový
kontejner na lepenku.
RO schválila obnovu vodovodních přípojek pro č. p. 10
a 31 v Sedlečku.
RO vyhlásila
výběrová řízení na:
opravu místních komunikací
v Chotovinách a v Sedlečku,
obnovu vodovodu
v ulici Spojovací,
připojení vrtané studny
u školního hřiště
na vodovod Chotoviny
a vybudování víceúčelového
hřiště v Jeníčkově Lhotě.
Na pracovní pozici knihovnice, matrikářka byla vybrána ve veřejné výzvě paní Ing.
Pavlína Hrstková Jordáková.
Tradiční chotovinská pouť
se uskuteční 28. června
a Chotovinské slavnosti
8. srpna 2020.
Mgr. Zdeněk Turek
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
z 8. zasedání konaného
dne 30. ledna 2020
od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotoviny
Přítomni: p. Ing. Bervida, p. Filip, p. MUDr.
Horák, p. Jordák, p. Ing. Junová, p. Malenický, p. PaedDr. Němec, p. Ing. Novotná,
p. Pražák, sl. Mgr. Sochůrková, p. Mgr.
Turek, p. MgA. Volfová.
Omluveni: p. Mgr. Bětíková,
p. Mgr. Mendel, p. Moos.
Návrh usnesení: p. Malenický,
p. Ing. Novotná.
Ověřovatelé: p. Dr. Němec,
sl. Mgr. Sochůrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání z.o.
2. Žádost o dotaci na akci „Víceúčelové
hřiště Jeníčkova Lhota“.
Jednání zahájil pan starosta, přivítal
přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
bylo řádně svoláno a je usnášení schopné,

protože je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů.
Dále starosta seznámil přítomné
s programem jednání.
Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu
zvlášť.
1. Kontrola usnesení – Zápis a usnesení
ze 7. zasedání byly ověřeny p. Ing. Novotnou a sl. Mgr. Sochůrkovou, byly
řádně zveřejněny na úřední desce. Nebyly
k nim vzneseny námitky a jsou proto
považovány za schválené.
Usnesení č. 102/2020/Z08.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis
a usnesení ze 7. zasedání, ze dne 28. 11.
2019.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
2. Žádost o dotaci na akci „Víceúčelové
hřiště Jeníčkova Lhota“ – obec v místní
části Jeníčkova Lhota plánuje vybudovat
víceúčelového hřiště o rozměru 13 x 26 m
na propustném podloží z drceného

kameniva s povrchem z asfaltového
betonu včetně lajnování a sportovního
vybavení. Na tuto akci je možné získat
dotaci z Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládané náklady jsou 1 097 128,90 Kč
vč. DPH, dotace max. 70 % (min. 100
tisíc Kč). Žádost musí být podána do
17. 2. 2020.
Usnesení č. 103/2020/Z08.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Víceúčelové hřiště v Jeníčkově Lhotě“ do
programu 117D8210 Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2020.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Skončeno ve 19:10 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Odchyt volně pobíhajících psů
– informace –
Obec má pro správní obvod obce
Chotoviny povolen odchyt zvířat bez
pána, toulavých a opuštěných zvířat.
Odborným zástupcem obce, jež bude
zabezpečovat vlastní odchyt, je pan
Jaroslav Studený. Odchycení psi budou
umístěni do kotců na dvoře obecního
úřadu. Rozhodnutí o povolení výkonu
těchto veterinárních asanačních činností vydala Krajská veterinární správa
pro Jihočeský kraj.
Obec z kapacitních důvodů nebude přijímat psy ani kočky od soukromých osob,
pouze od svého odborného zástupce a od
policie. Pokyn k odchycení psa bude
panu Studenému dán zaměstnancem
obecního úřadu. Odchycení psi budou
převezeni do kotce, odkud si je vyzvedne
původní majitel, nebo jim začneme
hledat nový domov.
Obú

Přesto, že pomalu přichází masopust, nedá mi, abych se s Vámi,
vážení čtenáři, nepodělila o to,
jaký byl osud vánoční výzdoby
obecního stromku před kulturním domem. Vánoční stromeček
se nám, myslím, podařilo ozdobit
tak, že byl hezký za dne i v noci.
V prvním lednovém týdnu ale většina ozdobných koulí ze stromku zmizela. Nějaký nenechavec
nám zřejmě chtěl ulehčit práci
s odstrojováním stromečku,
kterou bychom jistě zvládli i bez
něho.
Za obecní úřad M. K.
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Hasičský
ples

Náš Sbor dobrovolných
hasičů Chotoviny i v letošním roce dodržel tradici a
opět zahájil plesovou sezónu v Chotovinách. V sobotu 18. 1. 2020 se
uskutečnil již v pořadí osmý ples SDH Chotoviny.
Podle ohlasů plesových hostů se ples
opět vydařil, a co více – je prý rok od roku
lepší a lepší. O tom svědčí i plný sál lidí,
kteří si přišli zatančit a pobavit se. Skvělou
atmosféru plesu obstarala hudební skupina
MIX Františka Vaňka. Repertoár této
hudební skupiny je skutečně bohatý a vyhovuje všem věkovým skupinám.
Je škoda, že se nám nepodařilo pro letošní ples zajistit předtančení, ale pro příští
ples se pokusíme zorganizovat vhodný program.
O zpestření plesu se postaral náš sbor
uspořádáním tomboly – cen bylo skutečně
hodně, některé jen drobné, jiné hodnotnější, ale asi každý, kdo si koupil lístky do
tomboly, něco vyhrál. Část hodnotných cen
byla věnována našemu SDH společností
MADONA s.r.o., BANNER s.r.o., OPTIKA
Štěpán Dubský, paní Otradovcová přispěla
do tomboly svými skvělými dorty, za což
jim všem patří náš dík.
Náš Sbor dobrovolných hasičů velmi
děkuje Obecnímu úřadu v Chotovinách, bez
jehož finanční podpory by bylo těžké pro
náš sbor takovou akci uspořádat. Zároveň
děkujeme za vstřícnost vedení základní
školy, která má ve správě sál kulturního
domu.
Už jsme naplánovali ples i na příští rok –
opět v polovině ledna a opět bude hrát
oblíbená hudební skupina Františka Vaňka.
Máme opět v plánu připravit tombolu s pěknými cenami a možná i nějaké další překvapení.
Za SDH Chotoviny
Miloslav Mikeš, starosta SDH
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Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět
sporů mezi chovateli psů a myslivci, kteří mají
ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a
přírodu před negativními vlivy prostředí, před
škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty. Zákon o myslivosti
č. 449/2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8,
uvádí:
Odst. 1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy
lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých
zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do
přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře
a k poškozování jejích životních podmínek.
V § 9. odst. 1 výše uvedeného zákona se
doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi
zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy
nechat volně pobíhat v honitbě – tzn. že
musí být na vodítku.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze
chodit po veřejných cestách v honitbě (též za
účelem jejich pohybu, venčení a výcviku) je
v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona:
„je zakázáno vlastníkům domácích zvířat,
včetně zvířat ze zájmových a farmových
chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího”.
Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové
komunikace, které jsou honebními pozemky.
Zákaz volného pobíhání psů na silnicích
procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak
volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že
pes musí být na vodítku. Zatímco při venčení
psů lze vystačit s vodítkem, nevystačí se s tím
při výcviku.

Omezování pohybu psů
v honitbě (a jejich vlastníků
s nimi) nemá nic společného
se základními právy pohybu a osobní svobody
uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv
a svobod upraveny zákonem a z této úpravy
není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušování ustanovení § 9 a 10 uvedeného
zákona je naplněním skutkové podstaty
správního deliktu a musí být za něj uložena
sankce ve správním řízení projednávaném
orgánem státní správy, odborem životního
prostředí městského úřadu. Ukládat a vybírat
pokuty v blokovém řízení za přestupky podle
zákona o přestupcích může i myslivecká stráž.
Myslivecká stráž je podle zákona o myslivosti orgánem státní správy ustanovena pro
každou honitbu k ochraně myslivosti. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného
činitele a je mimo jiné oprávněna v honitbě
usmrcovat psy, kteří mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen,
na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební.
Nikdo z myslivců nemá zájem o střílení
psů, vždyť jsme ve většině případů sami
aktivní kynologové, ale je třeba respektovat
určitá pravidla. Chodit po polích s volně pobíhajícím psem ve skutečnosti znamená
bezcitné vyhánění zvěře, která sem vždy
patřila a my se snažíme ji zde udržet.
Závěrem bychom chtěli požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. Je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří
i zvěř, vydrželo co nejdéle.

MS Hájek Jeníčkova Lhota

Leden ve škole
Leden ve škole je jednoznačně ve znamení
uzavírání známek za první pololetí. Možná
ne každý byl se svými výsledky nakonec
spokojen, ale hodnocení na vysvědčení odpovídá práci za půl roku.
Velkou radost měli naši prvňáci, vždyť
právě jim bylo rozdáno nejvíce jedniček. Na
prvním stupni prospěli všichni žáci, valná
většina z nich dokonce s vyznamenáním.
Pouze u jednoho žáka z důvodu vysoké
absence nebyla dosud uzavřena klasifikace.
Na II. stupni bývá vysvědčení už poněkud
rozmanitější. Z osmapadesáti žáků II. stupně bylo rozdáno dvacet čtyři vyznamenání,
tito žáci měli na vysvědčení více jedniček
než dvojek a nedostali žádnou trojku.
Bohužel dvěma žákům se příliš nedařilo,
neprospěli, společně nasbírali devět pětek
a do konce roku tedy musí ještě pořádně
zabrat.
Nejvíce pozornosti bylo upřeno jako každý
rok na deváťáky, vždyť pololetní vysvědčení
je jakýmsi prvním signálem, jak jsou holky
a kluci z 9. třídy připraveni na přijímací
zkoušky na střední školy, které se kvapem
blíží. A jak dopadli? Nejenže mají deváťáci
nejlepší celkový průměrný prospěch na
druhém stupni, dokonce čtyři žákyně
pracovaly na samé jedničky!
V hodnocení tříd deváťákům dýchají na
záda šesťáci, kteří se museli v tomto pololetí poprat s přechodem na II. stupeň. Hned
devět šesťáků prospělo s vyznamenáním,
doufejme, že na konci školního roku jich
bude ještě více!
O tom, že se to ve škole netočí jen kolem
známek, svědčí i to, že ve školní družině se
rozpoutala bitva talentů, jednotlivá oddělení
odstartovala soutěž Družina má talent!
Holky z devítky spolu se svou paní učitelkou
Janou Němečkovou vyrazily do Divadla
Na Vinohradech a moc si pochvalovaly
baletní představení Louskáček. Čtvrťáci absolvovali vlastivědnou exkurzi v Husitském
muzeu a deváťačky Barbora Žilková a Barbora Konopiská naši školu reprezentovaly
v Táboře na okresním kole Olympiády v
českém jazyce. Povedlo se jim to na výbornou. První tři místa sice pro sebe
vybojovala víceletá gymnázia, ale hned
4. místo díky skvělému výkonu Barbory
Konopiské patřilo ZŠ a MŠ Chotoviny!
A konečně na závěr ledna se těšili všichni
lyžaři, neboť poslední lednový týden se
sedmáci s několika osmáky vydali do Pece
pod Sněžkou, kde absolvovali lyžařský
výcvik.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se zúčastnili sbírky Ta správná chuť.
Vybrali jsme více než 3 000 lízátek, která
v těchto dnech už pomáhají onkologicky
nemocným dětem. Martina Sochůrková

Leden ve školce
Vánoční prázdniny utekly jako voda a v pondělí 6. ledna celá školka ožila dětskými
hlásky. Tak jako každý měsíc navštívilo
naši školku divadlo. Tentokrát se jednalo
o divadelní společnost Divoloď, která dětem zahrála pohádku O Šípkové Růžence.
Hned v první polovině ledna se všechny
třídy zapojily do sbírky lízátek pro onkologicky nemocné děti s názvem Ta správná
chuť. Lízátek se nasbíralo opravdu hodně.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří
se do této sbírky zapojili a projevili tak jistou
dávku empatie dětem, které jsou nemocné.
Letošní zima příliš nedopřává zimním
radovánkám. Děti se nemohou dočkat
sněhových vloček, tak alespoň tematické
celky výchovně vzdělávací činnosti nabízejí
dětem možnost seznámit se s ročním
obdobím – zimou, s jejími charakteristickými znaky a se zimními sporty. Vyprávíme si
o životě volně žijících zvířat a o tom, jak se
staráme v zimě o ptáčky. Nezapomínáme ani
na písničky a pohádky. Předškoláci zdramatizovali pohádku O dvanácti měsíčkách,
která se jim povedla hezky zahrát.
Při každodenních vycházkách děti pozorují
přírodu a její změny v počasí. Dobře vědí, že
zvířátka v zimě trpí nedostatkem potravy.
Proto se nejmladší děti ze Sluníček vydaly
do Farského lesa ke krmelci a zanesly zvířátkům něco na zub. Přilepšily jim kukuřicí,
ječmenem a kaštany.
Na konci ledna nás čekají pololetní prázdniny a hned navazující jarní prázdniny.
Provoz mateřské školy bude omezen na
jednu třídu. Dočkáme se sněhové nadílky
a zimy takové, jak má být? Určitě bychom
si to všichni přáli!
Dana Strejcová

Vzácná návštěva v naší škole
Jsme velmi rádi, že naše pozvání
ke společné diskuzi přijali starostové okolních vesnic, a že při jejich pracovní vytíženosti našli volnou chvilku a popovídali si s námi. Témata našich rozhovorů byla
různorodá – dozvěděli jsme se
spoustu informací o jejich práci,
jak tráví volný čas, nějaké kuriózní
příhody z jednotlivých obcí, ale také něco málo o jejich plánech a
představách do budoucna.
Ještě jednou velice děkujeme paní
starostce Ing. Petře Konopiské,
panu starostovi Mgr. Zdeňku Turkovi a panu starostovi Františku
Mikulandovi.
A tady máte malou ochutnávku:
První skupina dělala rozhovor
s panem starostou Chotovin.
Co děláte ve volném čase?
Rád sportuji, nejraději hraji tenis.
Proč jste se stal starostou?
Neplánoval jsem to, ani jsem po
tom nijak netoužil, byla to spíše
souhra náhod a cesta osudu.
Jak se vám líbí v Chotovinách?
Moc se mi tady líbí, v Chotovinách vyrůstám od dětství a mám
zde rodinu, přátele a nic mi tady
nechybí.
Chtěl byste dělat jinou profesi?
Ne, tato práce mi vyhovuje.
Jaké byly vaše školní úspěchy?
Na základní škole jsem byl dobrý
student, bavil mě sport. Na střední škole jsem moc dobrý student
nebyl, ale na vysoké škole jsem
se učil dobře.
Plánujete nějakou akci
pro mládež?
Ano, plánujeme opakované akce
jako je mikulášská besídka a karnevaly. Pokud máte nějaký inspirativní nápad, můžeme ho zvážit.
Co vaše práce obnáší?
Má práce obnáší spoustu příjemných i nepříjemných věcí. Mezi ty
příjemné patří to, že mohu pro
mou obec něco udělat, něco vybudovat. Mezi nepříjemné záležitosti patří řešení různých sporů
a nepříjemných událostí.
Čím jste chtěl být jako malý?
Už si to moc nepamatuji, ale má
záliba ke sportu mně přivedla k
učitelství tělovýchovy.
Chtěl byste se vrátit ke své bývalé profesi učitele?
Ano, rád na tu dobu vzpomínám
a klidně bych se vrátil.
Jaký byl váš nejzajímavější spor,
který jste musel řešit?
Naštěstí jsem nic závažného řešit
nemusel, vzpomenu si na jeden
příběh se shromažďování odpadků, ale raději to nebudu rozvádět.
Co jste učil?
Tělesnou výchovu, občanskou výchovu, matematiku a fyziku, později jsem byl ve funkci ředitele.

Jaký názor máte na mládež?
Názor mám dobrý, máte úplně jiné možnosti než naše generace.
Otevřel se vám svět, ale v podstatě nejste jiní, než jsme byli my.
Čtete?
Rád čtu knihy o historii, i když na
to nemám příliš času, zajímá mě
především literatura faktu.
Jak dlouho jste ve funkci?
Ve funkci starosty jsem 12 let.
Druhá skupina zpracovala rozhovor s panem starostou Sudoměřic u Tábora.
Proč jste dostal jen jednu pochvalu?
Není to kvůli špatné práci, ale je to
otázka místních. Není v silách každého člověka zavděčit se všem.
Děláte to rád?
Ano, cítím se jako patriot - rodák
a cítím, že té vesnici jsem něco
dlužný a chci jí to vrátit.
Chcete postoupit výš? Stát se
hejtmanem nebo senátorem?
Nebráním se tomu, ale neplánuji
to. Člověk by měl zkusit v životě
nějakou výzvu.
Děláte něco kromě starostování?
Ano, jsem předseda Mikroregionu Venkov a jsem ve správní radě
turistické oblasti Toulava.
Co jste vystudoval?
Vystudoval jsem SPŠ strojní, pak
tři roky ČVUT.
Kolikrát za sebou jste byl zvolen?
Třikrát, a v zastupitelstvu jsem od
roku 1997.
Měl jste někdy nutkání „s tím
praštit”?
Ano, někdy mám nutkání „s tím
praštit”, ale když se mi něco povede, ten pocit zmizí.Také pořádáme různé zábavné akce, například rozsvícení stromečku.
Jste spokojen se svým životem
a rozhodnutím?
Za sebe ano, ale rodina to má občas těžké. Mají funkci podporovatelů a to znamená, že děti musí
často s něčím pomoci, i když nechtějí. Myslím si, že rodina by byla radši, kdybych starostou nebyl.
Co rád děláte ve svém volném
čase?
Rád hraji fotbal, z hudby mám rád
pop, ale nejsem vyhraněný, jen
nemusím dechovky a metal. Moje
oblíbené jídlo jsou bramboráky.
Proč jste se rozhodl ucházet o tuto funkci?
Chtěl jsem jít do zastupitelstva,
protože jsem si myslel, že by se
v obci daly vylepšit ještě nějaké
věci. Primárně jsem starosta být
nechtěl, ale po druhém volebním
období mě zastupitelé zvolili do
této funkce.

Co jste si přál od Ježíška?
Dárek jsem si splnil – máme novou televizi, přeji si spousty zdraví a štěstí, aby synové zvládli
zkoušky a rodina byla spokojená.
Co Vás ve vašich povinnostech
nejvíce nebaví? Máte se zastupiteli dobrý vztah?
Nejvíce mě nebaví ta obrovská administrativa, podepisování a vyřizování dokumentů. Se zastupiteli
máme velmi dobré vztahy, chceme se na všem domluvit.
Řešil jste někdy nějaké nesmyslné spory občanů?
Ano, řešil. Malé případy si řešíme sami, a ty větší, složitější, řeší
město Tábor.
Třetí skupina vyzpovídala paní
starostku Nemyšle.
Co jste studovala?
Začínala jsem na zdravotnické škole. Později jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou. Doplnila
jsem si vzdělání týkající se státního
systému a samosprávy.
Čím jste chtěla být?
Vždy jsem chtěla být zdravotní
sestrou, protože moc ráda pomáhám druhým. Ale po jedné události jsem se této práce vzdala.
Jak jste se ke starostování dostala?
Popravdě úplnou náhodou. Ostatní mi říkali, ať to zkusím. A volby
jsem vyhrála.
Co všechno tato práce obnáší?
Pro mě je to těžší, protože zastávám skoro všechnu práci sama.
Jelikož jsme malá obec, nemáme

tolik úředníků, kteří by mohli úlohy zastat.
Kolik máte volného času? A jak
ho trávíte?
Žádný volný čas téměř nemám, je
to práce na 24 hodin. Ale když se
nějaký najde, věnuji se své rodině.
Chtěla byste, aby rodina pokračovala ve vašich stopách?
Nechtěla bych to, je to velmi namáhavé a škodlivé po psychické
stránce. Když tak ať se zabývají
třeba právem.
Co vás tam stále drží?
Hlavně výsledky voleb a ten pocit,
že mě tam stále chtějí.
Jak vypadá váš aktuální plán, změny?
Plánujeme ze starých domů udělat
byty k pronájmu. Založí se nová
skladová hala. A vznikne čistírna
odpadních vod.
Jaké akce tu pořádáte?
Akce jsou velmi podobné jako v
Chotovinách. Pořádáme různé plesy, dětský karneval a dětský den.
Koná se tu i lampionový průvod.
Akce tu probíhají, protože lidé se
při nich sejdou a baví je to.
Umíte si představit, že byste dělala něco jiného?
Neumím si to představit. Práce je
sice namáhavá, ale myslím, že mi
práce jde a stále bych chtěla
udělat nějaké změny. Dokud mě
tam budou obyvatelé chtít, ráda
budu stále pokračovat.
Jana Bartoňová
Šarlota Pěknicová
Barbora Žilková
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Únorový sloupek
Dnes se zdá až neuvěřitelné,
kolik nádherných zvyků a lidových obyčejů se kdysi vešlo do
nejkratšího měsíce v roce! Škoda, že většina jich už zcela zanikla. Jen masopust ještě místy dožívá, ale jen v nepoměrně
skromnější formě.
Zejména na vesnici to býval
radostný a blahý čas. Byla to doba bálů, tancovaček, svateb, zabíjaček a někdy i hříšné nevázanosti. Masopust se slavil od
7. ledna do tak zvané Popeleční
středy, kterou začínal čtyřicetidenní půst končící o velikonocích. Toto období vrcholilo v poslední tři dny průvodem masek
po vsi i od vesnice k vesnici a
končilo zábavou v hostinci, kde
o půlnoci byl slavnostně pochován symbol masopustu – tlustý
panák sedící na sudu.

Zlatým hřebem masopustu
býval dlouho připravovaný tučný Čtvrtek zvaný též „tučňák”,
kdy se v majetnějších rodinách
odehrávala nejslavnější zabíjačka roku. Pro tuto slávu býval
v chlívku připravován zvlášť tučný a těžký krmník – to proto, aby
z něj bylo tolik drobů, až budou
„pod nimi praskat fošny”. Pro
hospodáře to bývala významná
událost, protože mít prase a řádně je vykrmit znamenalo mít vystaráno pro celou rodinu a být
zásoben dostatkem masa, klobás, šunky, špeku a sádla. To dávalo záruku přežití. Proto se tyto
zabíjačky odehrávaly v ceremonielu podobném díkůvzdání po
bohaté sklizni. Shromažďovali
se k nim nejen příslušníci rodiny, ale i četní přátelé a sousedé.
Ve stavení si v den zabíjačky

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Jiřina Kubecová, Chotoviny
65 let Jaroslav Šanda, Chotoviny
Jiří Moos, Červené Záhoří
70 let Jitka Plachá, Moraveč
75 let Božena Roupcová, Sedlečko
90 let Věra Kuběnová, Červené Záhoří
92 let Jiřina Koudelková, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

mohl mastného dopřát každý co
jen hrdlo ráčilo a to až do úplného přejedení. Panoval totiž názor, že v tento den má člověk jíst
a pít co nejvíce zmůže, aby pak
celý rok byl při síle. Nadarmo
staročeští mravokárci žehrali, že
kvůli tučnému čtvrtku se mnozí hospodáři zadluží a lidé ztratí
zdraví!
Prase určené k zabíjačce nebylo radno litovat, protože se věřilo, že „litované” prase řezník
špatně uhodí nebo nedobře zapíchne. Řezník provádějící porážku do skončení práce nesměl pít alkohol, musel mít novou zástěru, chovat se čistotně
a nesměl mluvit neslušně či dokonce se snad rouhat. Po řádném očištění bývalo tělo vepře
pověšeno na „krumpolec” a pak
se jen čekalo, až přijde slavnostně vyšňořený hospodář a
pašíka přehlédne. Teprve potom mohl řezník vepře rozříznout a pokračovat ve svém díle.
Poslední masopustní neděli
se pořádaly tak zvané „jalové”
hody, na které se znovu sezvalo
celé příbuzenstvo, ale i méně
majetní sousedé. Hospodyně
pekla šišky a koblihy, které musely „plavat” v sádle. Nepsanou
zvyklostí bylo, že ženy k nim
mohly popíjet rosolku.
Pokud se venkovští lidé právě
neveselili u muziky nebo se nevěnovali zvykům a tradičním obyčejům, zabývali se v teple domo-

PRONAJMU

GARÁŽ
v centru
Chotovin
TELEFON

603 271 316
va většinou výrobou věcí ze dřeva. Robili násady, topůrka nebo
opravovali drobné hospodářské
nářadí. O večerech se scházeli
k sousedským besedám, při kterých nejhbitější čtenář předčítal
na pokračování různé knížky nebo lidové kalendáře. Ale především se všude hodně zpívalo a
někde i muzicírovalo.
Všechno ale má svůj konec.
Masopustní radovánky definitivně končily Popeleční nebo též
Škaredou, Černou či Bláznivou
středou, kterou již od 7. století
začínalo přísně dodržované čtyřicetidenní období půstu. Místo
rozpustilých popěvků bylo večer ze stavení slyšet tiché modlení růžence a mnozí lidé si dobrovolně uložili újmu na svých
denních požitcích. Šňupači tabáku odložili pikslu a kuřáci odkládali dýmky i „měchuřiny” a znovu je vzali na milost až při velikonočním vyzvánění.
Jaroslav Wimmer

Nový občánek
Richard Mrázek
Broučkova Lhota
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Divadelní hru z pera Ivana Krause – POKER BEZ ESA
nám přijel zahrát divadelní spolek NaKop Tyjátr Jihlava.

HOTEL
GOLD
CHOTOVINY
VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA
VALENTÝNSKÝ
KONCERT
Štěpána KOJANA
VEČER
2. 2020 od 20 hod.
14. a 15. 2. 2020 28.Ceny
vstupenek 130,– Kč,

Připravili jsme pro Vás
speciální valentýnské menu.

v předprodeji 100,– Kč.
Kontakt rezervace: 602 491 693
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Draci Chotoviny zahájili boje v lize v okleštěné sestavě
Hned první lednový víkend zahájili Draci své
působení v lize TFbL. Bohužel dorazilo spoustu omluvenek, takže sestava rozhodně nebyla optimální. Navíc na Draky čekali 2 velmi
silní soupeři – Mrníci Opařany (vítězové loňského ročníku) a Delfíni Tábor (bronzový tým
loňského ročníku). Chotovinské hráče tak čekal nelehký úkol.
První ligový zápas odehráli Draci proti loňským vítězům z Opařan. Od začátku duelu bylo jasné, kdo bude diktovat tempo hry. Mrníci
rychle a hlavně přesně kombinovali a počet
střel na branku Draků začal velmi rychle narůstat. Jaroslav Málek však působil klidným
dojmem a svými zákroky doslova čaroval. Nakonec však dokázal soupeř skórovat a ujal se
vedení. Chotoviny začaly postupně vyrovnávat hru, jenže Opařany přidaly další gól – 0:2.
Ke konci 1. poločasu prokázal svou pověst
ostrostřelce Václav Kotrlík a vykřesal Drakům
naději. Do druhého dějství se tak vstupovalo
za stavu 1:2. Mrníkům se povedl začátek druhé dvacetiminutovky a své vedení navýšili o
další dva přesné zásahy – 1:4. Poté začali mít
možná i trochu více ze hry chotovinští florbalisté, kteří chtěli nepříznivý výsledek ještě
zvrátit na svou stranu. Po chybě v opařanské
obraně utekl kapitán Petr Havlík, jenž se v brejkových situacích mýlí jen málokdy – 2:4. Na
závěrečný tlak však již Drakům nezbylo dost
sil a Mrníci pečetili své vítězství pátým gólem.
Rychle se oklepat a nabral síly na druhý zápas
proti Delfínům Tábor, takový byl plán. Ačkoliv
Draci vstupovali do tohoto zápasu znovu v roli
mírného outsidera, soupeře se nezalekli. Po
bleskovém gólu Delfínů si vzal míček Václav
Kotrlík a přesnou ranou brzy srovnal. Zanedlouho se soupeř opět dostal do vedení, ale

trefa Štěpána Mládka přinesla druhé srovnání. Ve 13. minutě strhli vedení na svou stranu
Delfíni – 2:3. Jenže pak se začaly dít věci.
Draci v závěrečných 4 minutách prvního dějství dominovali a vstřelili 3 branky, o které
se postarali Miroslav Lacina, Václav Kotrlík a
Aleš Grňák – 5:3. Do druhého poločasu vstoupili znovu lépe táborští hráči a snížili na 5:4.
Agilní Václav Kotrlík zkompletoval 10 minut
před koncem zápasu hattrick a poslal Draky
znovu do dvoubrankového vedení. O 3 minuty
později se Delfíni dostali znovu na dostřel jediného gólu, a nakonec dokázali minutu před
koncem vyrovnat na 6:6. Zápas šel do prodloužení, ve kterém se o vítězi zápasu nerozhodlo. Na řadu tak přišly nájezdy, ve kterých byli šťastnějším týmem Draci Chotoviny.
Vítězný nájezd si připsal Aleš Grňák.
Sestava:
Málek J. – Pražák V. st., Pražák V. ml., Mládek R.
– Mládek Š., Grňák A., Lacina M., Kotrlík V.,
Havlík P.
Omluveni: Pěkný D., Carva L., Tlustý T., Lukeš P.,
Mládek O.
Další 2 zápasy sehráli Draci 25. ledna. Opět
absentovalo několik hráčů, a to vinou zranění
a pracovních či školních povinností. Na chotovinské florbalisty čekali opět Mrníci Opařany a nově také tým Pacovští Blbouni.
Zápas proti Mrníkům Opařany byl, co se herního projevu Draků týče, rozhodně lepší, než
tomu bylo při minulém setkání. Chotoviny poslal do vedení stále ve výborné formě hrající
Václav Kotrlík. Soupeř dokázal ještě do poločasu vyrovnat na 1:1. Ve druhém dějství Opařany strhly vedení na svou stranu, ale zanedlouho bylo opět srovnáno zásluhou Aleše

Grňáka. Poté se ukázala síla a sehranost opařanského mužstva,
které se během chvíle dostalo do dvoubrankového vedení – 2:4. Ke konci utkání ještě
vykřesal naději pro Draky Miroslav Lacina, ale
více se toho již nestalo – 3:4.
Do druhého zápasu proti Pacovským Blbounům vstoupily Chotoviny velmi aktivně a odměnou jim byla trefa kapitána Petra Havlíka,
který obdržel precizní přihrávku od Václava
Kotrlíka. Průběžný stav 1:0 vydržel až do konce prvního poločasu. Ve druhé části utkání se
na gól čekalo až do 15. minuty, a znovu se
radovali Draci, autorem branky se stal Aleš
Grňák, který se také potkal s dobrou formou.
Pacov poté zkusil hru bez brankáře, což se mu
ale nevyplatilo, jelikož Miroslav Lacina gólem
do prázdné branky uzavřel celkové skóre
zápasu na 3:0. Výborný týmový výkon podtrhl
skvěle chytající Jaroslav Málek.
Sestava:
Málek J. – Pražák V. st., Mládek R., Mládek O.
– Grňák A., Lacina M., Kotrlík V., Havlík P.
Omluveni: Pěkný D., Carva L., Tlustý T., Lukeš P.,
Mládek Š., Pražák V. ml.,
Chotoviny Predators zatím v přeboru odehrály 7 zápasů, ze kterých vytěžily pouhý bod.
Nutnou však podotknout, že většinu svých zápasů Predátoři prohráli smolně o jediný gól.
Snaha ani bojovnost se tomuto týmu nedá
upřít. Například proti favorizovanému týmu
Real Tábor odehráli výborný zápas se smolným koncem, a nakonec tomuto soupeři podlehli 4:5. Každý takový zápas však mužstvo
posiluje a kvalita předvedené hry se postupně
zvyšuje.
Václav Pražák ml.
a Ondřej Mládek

S příchodem nového roku 2020 zahajujeme zápolením o tituly jednotlivců
Mistr okresu Tábor
První vždy jdou na řadu naše naděje, mladší Ženy se sešly v Táboře na Lokotce. Okresní přea starší žáci / žákyně (kategorie 10 – 12 resp. bornicí se stala Alena Kovandová ze Sokola
13-14 let) a dorostenci, tradičně na táborské Chýnov za výborných 562. Na cenné medailové
Lokomotivě.
umístění a krajský postup dosáhla třetí Klára
V kategorii mladších žákyň získala v disciplí- Šmejkalová - 548, 7. místo Gabriela Kučerová
ně 60 hodů sdružených první místo Kateřina - 533, 8. Lenka Křemenová - 523, 9. Iva SvatoKřemenová za 186, v ml. žácích je Filip Vylít šová - 505, 10. Alena Makovcová - 498.
druhý - 225, třetí Matěj Poula - 218 a čtvrtý Ženy nás budou reprezentovat na krajském
Vít Vacko - 204 kuželek. Ve starších žácích je klání znovu v Táboře.
Nejprestižnější kategorie mužů koulela vždy na
první Michal Pavlíček - 149.
Kategorii dorostu, disciplína 120 hs, ovládl Lokomotivě Tábor. Letos je vše jinak, okresní
Jan Novák z Chýnova výkonem 540, čtvrtý byl mistrovství pořádáme u nás v Chotovinách.
David Bartoň - 481, pátý Jakub Smetana - 466 Jednokolový systém náhozu na 120 hs nikoho
nešetří a nedává prostor k chybám. Turnaj byl
a sedmý Josef Poula - 427.
ozdoben výbornými výkony a naši zástupci se
Další nadějnou kategorií jsou juniorky.
rozhodně neztratili. Nakonec po výkonu 611
Děvčata se o titul poprala následovně:
kuželek (nový rekord drah) vítězí Karel Smažík,
1. Martina Křemenová - 520,
KK Loko Tábor, druhý Pavel Petrů – 597, TJ
2. Lenka Křemenová ml. - 474.
Letos máme obsazenou i kategorii juniorů, Sokol Chýnov, třetí Borek Jelínek – 591, Tábor.
Po dlouhé době jsme doma získali dvě postukde vítězí Pavel Makovec - 505 bodů.
Všichni zúčastnění postupují na krajská pová místa, když Jan Bartoň nahrál 573 a skonmistrovství v Blatné, Českých Velenicích, čil na pěkném pátém místě a Zbyněk Hein byl
za 569 šestý.
Strakonicích a Slavonicích.
Tak snad se jim bude dařit, předvedou pěkná Výborné výkony. Těsně za postupem zůstal sedmý Jan Fořter - 569, devátý Libor Hrstka - 563.
čísla a všem držíme palce.

Další umístění:
11. Petr Křemen - 558,
24. Jiří Svačina - 485,
26. Miloš Filip - 470.
Tak rozhodně spokojenost,
Již se těšíme na krajské soutěžení, které se
koná opět na nové kuželně u nás v Chotovinách, kde přivítáme výkvět kraje .
Kategorie senioři 60+ se setkali na kuželně
Hilton Sezimovo Ústí náhozem na 100 hs.
První místo vybojoval Vladimír Kučera - 487,
v pořadí pátý a postupové místo na Kraj do
Nové Bystřice uhrál Jan Chobotský - 445,
Miroslav Vacko obsadil 10. místo - 418 kuželek.
Celková rekapitulace:
Mistři okresu Tábor - Kateřina Křemenová, Michal
Pavlíček, Martina Křemenová, Pavel Makovec.
Druhá místa - Filip Vylít, Lenka Křemenová ml.
Třetí místa - Matěj Poula, Klára Šmejkalová.
Všem zástupcům děkujeme za snahu, předvedené výkony a reprezentaci oddílu.
Těm nejúspěšnějším a postupujícím
gratulujeme a přejeme do dalších bojů
na Mistrovství Jihočeského kraje
hodně úspěchů.
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Mistrovství jednotlivců
Poslední lednový víkend se rozehrály boje o
krajské tituly jednotlivců pro rok 2020 a také
prestižní postupová místa na Mistrovství ČR
všech kategorií.
Mladší a starší žáci / žákyně hrají v Blatné.
Na medaile to nebylo, ale snad získané zkušenosti se časem vrátí. V kategorii mladších
žákyň je Kateřina Křemenová osmá za 208,
v žácích jsou Vít Vacko a Filip Vylít shodně
na šestém místě za 230 kuželek.
Dorostenci hráli v Českých Velenicích. David
Bartoň podal pěkný výkon 547, skončil čtvrtý a je ve hře o postup. Josef Poula 27. místo
za 435.
Juniorky o mistra hrají ve Strakonicích, krásné druhé místo a postup na MČR za 503 získává Lenka Křemenová ml., čtvrtá je Martina
Křemenová - 485 bodů.
Náš zástupce v juniorech Pavel Makovec bojoval ve Slavonicích. Někdy se nedaří, výkon 487
stačil jen na 10. místo. Vítězí Holec z Dačic - 589.
Turnaj žen hostila kuželna KK Lokomotiva
Tábor. Nakonec se do nominace dostaly vedle
Kláry Šmejkalové také Gabriela Kučerová a
Lenka Křemenová, takže jsme měli trojnásobné zastoupení. Krajský titul získala Renata
Babická, České Velenice, když ve dvou kolech
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Jihočeského kraje 2020
shodila 1158 (605+553) kuželek, druhá Blanka
Mašková, Sokol Chýnov, 1138 (553+585). Naše zástupkyně nepostoupily do druhého kola.
G. Kučerová 10. místo - 533, L. Křemenová
11. místo - 523. Klára pro zdravotní indispozici nedohrála.
Senioři 60+ bojovali v Nové Bystřici a náš zástupce Jan Chobotský po výkonu 521 skončil
na pěkném 7. místě.
Po zatěžkávací zkoušce organizace a způsobilostí naší kuželny okresním turnajem, jsme
tentokrát hostili Mistrovství Jihočeského kraje
mužů. Hrací systém letos ještě přitvrdil, celkem 28 hráčů odehraje 120 hs a osm nejlepších postupuje do odpoledního finále. Hned na
úvod za to vzal Zbyněk Hein, zodpovědným a
koncentrovaným výkonem a parádními 607
hodil rukavici ostatním ligovým a v zahraničí
působícím hráčům. Po první části je Zbyněk
na senzačním třetím místě. Sysel z Loučovic 623, Kovář z Dačic - 618. Honzovi Bartoňovi
se už tolik nedaří, slušných 540 stačí jen na
22. místo. Náročnost turnaje se projevila ve finále, kde již nikdo nezopakoval své první náhozy.
Velké závěrečné drama nám nakonec přineslo
obrovský úspěch třetím místem a postupem
na MČR do Prahy.

3. Místo: Zbyněk Hein - 1158 (607+551),
2. místo: Daniel Kovář, Centropen Dačice
- 1182 (618+564),
1. místo: Josef Sysel, Vltavan Loučovice
- 1194 (623+571) kuželek.
Letošní výsledky nám opět ukazují určitý posun výkonnosti, snad tedy jdeme správným
směrem. Doufejme, že pro příští ročníky se
naši zástupci ještě lépe připraví a vrátí se nebo
zůstanou na předních krajských pozicích, kde
hlavně v mládežnických a ženských kategoriích vždy válíme.
Ještě jednou je třeba opravdu srdečně pogratulovat Zbyňku Heinovi a Lence Křemenové
ml. k postupu a popřát hodně zdaru na MČR
v Praze na Žižkově a v Přelouči!

Přehled výsledků pravidelných kuželkářských soutěží 2019/2020
Družstvo A – Divize Jih

Družstvo D – Okresní přebor

Chotoviny – PSJ Jihlava B
3334 – 3221 - 7 : 1
Křemen 548, Hrstka 588, J. Bartoň 583, Bervida 513, Hein 571, Fořter 531.
První zápas v letošním roce na nové domácí dráze se nám vydařil. Utkání
s vedoucím družstvem soutěže bylo dramatické jen v úvodu. Výbornými
výkony jsme hostům nedali pomyslet na zisk. Přesvědčivý úvod domácí
jarní mise. Jen tak dál!
Chotoviny – TJ Slovan Jindřichův Hradec
3342 – 3012 - 7 : 1
Křemen 514, D. Bartoň 520, J. Bartoň 610, Fořter 528, Hein 577, Hrstka 593.
Vítězný výsledek se očekával, otázka byla jen o rozdílu a skóre. Petr na
úvod prohrává, potom již ale přichází koncert. Honza pokořil první soutěžní šestistovku, Libor bohužel zůstal před její metou a Zbyněk to vše
jistil. Nádherné celkové číslo, výborný výkon.

Chotoviny D – KK Lokomotiva Tábor D
2432 – 2325 - 6 : 2
Poula 389, M. Křemenová 394, Šmejkalová 447,
Šmejkal 390, Filip 430, Vacko 382.
Posíleni dorostem jsme táborským nenechali prostor k bodům. Za hosty
výborně zahrál Radim Mareš rekordem drah 3-4, výkon 479. U nás skoro
všichni dobře, Klára nejlépe.
Chotoviny D – TJ Sokol Chýnov D
2506 – 2359 - 7 : 1
Lišková 402, M. Křemenová 427, Šmejkal 405,
Šmejkalová 463, Vacko 373, Filip 436.
Další skvělé utkání, znovu dobré výkony, Klára ženský rekord drah 3-4.
Chotoviny D – KK Hilton Sezimovo Ústí D
2393 – 2489 - 2 : 6
Lišková 387, M. Křemenová 397, Šmejkal 311,
Šmejkalová 436, Filip 429, Vacko 433.
Tentokrát jsme narazili na silného soupeře a i přes slušné náhozy jsme
na jeho výkony prostě nestačili.
Soutěžní utkání jarní části - tak si, prosím, poznamenejte a přijďte fandit:
7. 2. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Nové Město na Moravě
12. 2. středa 17:00 Chotoviny D – KK Loko Tábor C
14. 2. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Kunžak
14. 2. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Sokol Soběnov
21. 2. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Sokol Písek
21. 2. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Sokol Častrov
28. 2. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Centropen Dačice B
28. 2. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
6. 3. pátek 17:00 Chotoviny B – TJ Lokomotiva České Budějovice B
6. 3. pátek 19:30 Chotoviny A – TJ Spartak Pelhřimov
PMN (Pohár mladých nadějí)
TJ České Velenice.
Mladší žákyně – Kateřina Křemenová 220 / 59. průb. místo.
Mladší žáci – Matěj Poula 243 / průběžně 9. místo, Filip Vylít 224 / průb.34.,
Vítek Vacko 224 / průb.43.
Starší žáci – Michal Pavlíček 221 / průb. 80.
ČPD (Český pohár dorostu )
Centropen Dačice 120 hs.
Jakub Smetana 440 / 126. průb., Josef Poula 422 / 128. průb. místo.
M. Vacko

Družstvo B – Krajský přebor I.
Chotoviny B – KK Český Krumlov A
2623 – 2560 - 6 : 2
Makovcová 410, Lenka Křemenová ml. 455, Svačina 445,
Křemenová 419, Makovec 454, Kučerová 440.
Začátek také v KPI, a také úspěšně. Výsledek je jasný, jen v závěru jsme
odvraceli snahu hostů o remízu, když vyhráváme duely o 1 a 5 kuželek.
Chotoviny B – TJ Spartak Soběslav A
2558 – 2555 - 4 : 4
Chobotský 431, Lenka Křemenová ml. 403, Svatošová 444,
Křemenová 411, Makovec 452, Kučerová 417.
Tentokrát se již nepodařilo naplno bodovat, soupeř hrál dobře, nám zůstaly alespoň 3 kuželky k dobru a remíza.
Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí B
2640 – 2623 - 6 : 2
Chobotský 415, Makovcová 432, Svatošová 486,
Svačina 451, Makovec 447, Kučerová 409.
Předehrávaný zápas opět vyrovnaný s krásnými výkony, v konci šťastný
pro domácí. Bude to asi boj celé jaro.
Chotoviny B – TJ Sokol Nové Hrady
2600 – 2764 - 0 : 8
Svatošová 454, Makovcová 427, L. Křemenová ml. 399,
Svačina 423, Makovec 456, L. Křemenová 441.
Kamarádům z Nových Hradů se u nás moc líbí. Pravidelně si odvážejí
body, ale tentokrát to bylo i z fanfárami. Nehráli jsme úplně špatně, ukazuje se, že kuželna je velice padavá, a pokud chceme uspět, musíme si
zvyknout na vyšší výkony jako doposud. Hosté ustanovili nový rekord
kuželny družstev na 100 hs.
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ZIMNÍ PŘÍPRAVA V PLNÉM PROUDU!
ÁČKO BĚHÁ JEDLANY, POJEDE NA SOUSTŘEDĚNÍ, NA JAŘE ALE NEMŮŽE POČÍTAT S ELITNÍM STŘELCEM!
Po podzimu osmý nejlepší
tým I. B třídy nenechává hned od
začátku roku nic náhodě a pustil
se do náročné zimní přípravy.
Kondice se nabírá na okruhu
Chotoviny - Polánka - Beranova
Lhota - Jedlany - Chotoviny, dře
se a posiluje v hale a parta se
stmelovala třeba na maturitním
plese jednoho z hráčů.
Úspěchu v jarní části sezony
je podřízena celá zima. Chotovinský tým se dokonce chystá
i na soustředění, letos ale nezvolí žádnou destinaci v blízkém
okolí. Bezmála 120 kilometrů
dělí Chotoviny od Plánice v
Plzeňském kraji, kam budou
svěřenci kouče Křížky na konci
února směřovat. Vířivka, sauna,
travnaté hřiště i malé s umělou

trávou, na to se můžou chotovinští fotbalisté ve vesnici 10
minut vzdálené od Klatov těšit.
V únoru už také můžete své
oblíbené fotbalisty vidět v akci.
Od druhého víkendu v únoru
totiž začíná série přípravných
zápasů. Nejprve změří Chotoviny síly s dorostem Meteoru
Tábor, potom s celkem Chotýšan, Červeným Koněm a Meznem. Tak buďte v permanenci,
každou neděli se bude hrát na
umělé trávě ve Voticích.
Jenže ne všechno vypadá v
chotovinském týmu ideálně.
Ani v přátelských zápasech a
nejspíše ani ve druhé polovině
sezony se Chotoviny nebudou
moct spoléhat na svého nejlepšího střelce Volodymyra

Bondareva. „Na magnetické rezonanci jsme zjistili, že mám
přetržený křížový vaz. Abych si
ještě mohl kopnout do míče,
musel jsem podstoupit operaci,“ přibližuje situaci chotovinská sedmička. Operaci už má
úspěšně za sebou, teď ho čeká
půlroční rehabilitace. „Doktor
mi nařídil půlroční rehabilitaci,
ale uvidíme, budu se to snažit
rozhýbat co nejdříve,“ doufá

Bondarev. „Už se nemůžu dočkat, až se zase proběhnu po
hřišti,“ dodává.
Chotovinské áčko se tak
bude muset s největší pravděpodobností do konce sezony
obejít bez něho. Kouč Křížka ale
už má v hlavě stoprocentně
alternativní plány. Zkoušet je
jistě bude už v přátelácích, tak si
udělejte čas a nenechte si ani
jeden ujít.

Přípravné zápasy „A“ týmu:
Neděle 16. 2.

12:00

Neděle 23. 2.
Neděle 1. 3.

16:00
16:00

Neděle

16:00

8. 3.

Chotoviny – dorost Meteor Tábor
UMT Votice
Chotoviny – Chotýšany UMT Votice
Chotoviny – Červený Kůň
UMT Votice
Chotoviny – Mezno
UMT Votice

HALOVÉMU TURNAJI V BEROUNĚ DOMINOVALY CHOTOVINY!

ZA TÝM TV NOVA VYBOJOVALY ZLATO!
Na první únorový den roku
2020 bude šestice chotovinských fotbalistů mít ty nejlepší
vzpomínky. Středopolař týmu
Jan Pavlíček totiž zlanařil své
spoluhráče na každoroční Turnaj médií v dalekém Berouně.
Šest hráčů z devíti nosí v průběhu sezony chotovinský dres
a kvalita byla znát. Tým TV
NOVA s chotovinskou pomocí
vybojoval zlato!
Pavlíček - Turek - Čech - Dvořák
- Carva - Vrhel. Tato jména se postarala o většinové zastoupení
v sestavě týmu TV NOVA, který
zazářil na turnaji v Berouně. Trofej
se sice neukáže v klubovně na
chotovinském hřišti, ale jako

stmelení týmu a příprava zafungovala ideálně.
„Byl to parádní turnaj a fotbalisté Chotovin byli hodně
znát. Je vidět, že zimní příprava
probíhá na jedničku. Prakticky
všechny soupeře jsme uběhali
a přehráli,“ hodnotí Jan Pavlíček. Spolu se svými spoluhráči
předčili skoro všechny soupeře
i výsledkově.
Čtyři zápasy v základní skupině rovná se 2 výhry a 2 remízy
a postup z prvního místa. V semifinále pak otočili chotovinští
nepříznivý průběh zápasu proti
Lidovým novinám ze stavu 0:1
na 2:1 a finále proti výběru
Deníku Sport pak ovládli jed-

noznačně 3:1. Gólově se nejvíce
dařilo s 5 góly na turnaji shodně
Pavlíčkovi a Dvořákovi.
Šestice chotovinských fotba-

listů se tak raduje z prvenství
a ideálně si zpestřila zimní přípravu.
Stránku připravil D. Mendel ml.

