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Dne 23. listopadu 2019 jsme
slavnostnì otevøeli novou ètyødráhovou kuelnu.
O realizaci této stavby rozhodlo zastupitelstvo obce dne
7. 3. 2019. Dùvodem pro obnovu
kuelny byl patný technický
stav budovy  mokré zdivo a pøedevím hrozba propadnutí støechy a na samotné dráhy. Pro
rozíøení kuelny na ètyødráhu
pak rozhodla výborná úroveò
kuelkáøského sportu, její tradice a snaha tento sport dále rozvíjet.
Zhotovitelem stavby byla vybrána firma FIMAX s.r.o. Spolu-

práce se stavební firmou pana
Miloe Filipa byla výborná, stanovené termíny byly plnìny
v pøedstihu a tak bylo moné

dne 15. listopadu 2019 stavbu
zkolaudovat.
Náklady na výstavbu moderního sportovního zaøízení
5 533 666,- Kè bez DPH uhradila obec ze svého rozpoètu - z pøebytku hospodaøení minulých let.
Podìkování patøí vem, kteøí
se na pøípravì a realizaci stavby
podíleli. Zejména pak stavební
firmì FIMAX pana Miloe Filipa
a pøedsedovi kuelkáøského
oddílu panu Miroslavu Vackovi.
Pøeji sportovcùm, aby jim
nová kuelna dobøe slouila.
Sportu zdar!
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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Dìkujeme Vám vem, kdo jste pøispìli
do sbírky pro Diakonii Broumov
Za Obecní úøad Chotoviny, Marie Knotková

S pøáním radostných a pokojných
vánoèních svátkù a veho
nejlepího do nového roku 2020
srdeènì zveme
k sváteèním setkáním:

Adventní bohosluby

v nedìli 15. 12. a 22. 12. 2019
vdy od 10. 30 hodin

ÚT 24. 12. na tìdrý den - od 14. 00 hodin
ST 25. 12. na Boí hod vánoèní - od 10. 30 hodin
NE 29. 12. na den Rodiny Pánì - od 10. 30 hodin
ÚT 31. 12. na Silvestra - od 14. 00 hodin

- modlitba a spoleèné posezení na ukonèení roku.
Za Náboenskou obec
Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách:
Oldøich Horek, faráø a èlenové rady starích
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V listopadu byla provedena úprava veøejné zelenì par-

èíku v Jeníèkovì Lhotì vèetnì výsadby nového vánoèního stromku.
❖ V pátek 8. 11. byla zjitìna na nátoku kanalizace do
biologických rybníkù pod parkem neznámá ropná látka.
Díky rychlému zásahu naich a táborských hasièù se
podaøilo látku vèas zachytit. Viníka havárie se nepodaøilo zatím vypátrat.
❖ ZO schválilo na svém zasedání dne 28. 11. 2019 rozpoèet obce na rok 2020. Pøíjmy rozpoètu jsou ve výi
35 659 165, Kè, výdaje 34 136 940, Kè a financování
(splátky jistiny úvìrù) 1 522 225, Kè. Podrobnìji o rozpoètu na rok 2020 v pøítích vydáních Listù.
❖ Obec Chotoviny získala pøíslib získání dotace od Jihoèeského kraje na tvorbu územního plánu ve výi 218 000, Kè.

❖ V sobotu 16. 11. jsme vysázeli 24 stromù a 40 keøù
v lokalitì na Kùskovci. Dìkuji Ing. Veronice Fafílkové
za organizaci akce a vem, kteøí se aktivnì zúèastnili.

❖ V sobotu 23. listopadu byla slavnostnì otevøena nová ètyødráhová kuelna. Zajímavostí je, e stará kuelna byla
otevøena rovnì 23. listopadu, a to v roce 1963.

â â â V Ý Z VA â â â
Váení spoluobèané, s pøíchodem zimy bude nutné provádìt zimní údrbu komunikací, t. j. prohrnování a posyp. ádáme Vás, abyste neparkovali motorová vozidla na místních komunikacích. Vozidla zaparkovaná
na komunikacích neumoòují tuto zimní údrbu provádìt, a je zde nebezpeèí, e dojde k pokození vozidel.
V ulicích, ve kterých budou zimní údrbì bránit zaparkovaná vozidla,
nebude doèasnì zimní údrba provádìna.
Obú

Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny

Pøehled bohoslueb v kostele
sv. Petra a Pavla o Vánoèních svátcích
24. prosince 2019 tìdrý den
25. prosince 2019 Slavnost Narození pánì
26. prosince 2019 Svátek sv. tìpána
31. prosince 2019 sv. Silvestr
1. ledna 2020 Nový rok

24.00
8.15
8.15
17.00
8.15

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

P. Vladimír Koranda

Rozsvìcení vánoèního stromeèku na Polánce

1. prosince se obyvatelé a pøátelé seli u rozsvìcení
stromeèku na Polánce. Jednalo se o historicky první
rozsvìcení, které se snad po tomto dni stane tradicí.
Obyvatelé Polánky nedorazili s prázdnou, take bylo
k ochutnání od vánoèního cukroví a po jednohubky
a ve se to zapíjelo vinným punèem, èajem èi domácí
L. Kotrlíková
oøechovicí.
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Sázeli jsme na Kùskovci

Byl to pøekrásný sluneèný den. Ano, pøesnì
takový byl 16. listopad roku 2019. O pùl desáté se zaèali sjídìt dobrovolníci. První mìli,
spoleènì se mnou, strach v oèích, zda tam u
nejsme vichni a nebudeme tak muset sázet
vechno sami. Nestalo se tak! Opravdu jste
postupnì pøili. A to v pomìrnì velkém poètu,
26 lidí vèetnì dìtí.
V tuto chvíli bylo nejhezèí pozorovat dìti,
které byly opravdu natìené a nedoèkavé, kam
a jak se vlastnì sází stromy a keøe. Takováto
chvilka vás donutí se zamyslet, e svìt a hlavnì
ta mláde (co u jsme slýchávali i my, kdysi
dávno...), není vùbec zkaená! Dìti chtìjí dìlat
správné vìci. Hodnì dìtí jen zkrátka neví, jak
na to. Od toho jsme tu právì my (dospìlí, rodièe, uèitelé), abychom jim ukázali, jak ty správné zahradníkem z povolání a stal se tak základním
pilíøem celé akce. Vichni jsme rychle pochopili,
vìci dìláme.
A vzorù pøilo víc ne dost! Starosta Mgr. e se nejedná o nic jednoduchého. Tím, e se
Zdenìk Turek, spoluautor celého dìní, nám el strom zasadil, to pouze zaèalo. Ke kadému
vem pøíkladem a pracoval a do závìru akce. stromku se musel zatlouci kùl. Ke kùlu se muselo
Pan Jaroslav Bene, který za svùj ivot nasázel pøitlouci oplocení. Pod kadý strom se musela
tisíce lesních stromkù, pøiel také pomoci. Ma- donést tìpka. A ve finále jsme vechny stromy
minky, tatínkové i jednotlivci - prostì vy vichni zalili vodou z cisterny.
Aèkoliv se jednalo o pomìrnì nároènou fyzicjste hrdinové a nesete nejvìtí zásluhy!
Na øadu pøilo názorné zasazení stromu, kte- kou práci, lidé se usmívali, povídali si. I ti, kteøí
rého se chopil mùj pøítel Jan Doubrava, který je tam ze zaèátku nebyli úplnì dobrovolnì, postup-

nì pookøávali a objevoval se jim na tváøích spokojený výraz. U jenom proto mám chu pokraèovat!
Na místì bylo zajitìno malé obèerstvení.
Rozdìlal se oheò, na kterém jsme si opékali buøty, a v kotlíku nad ohnìm se ohøívala voda na èaj,
kávu nebo grog.
Za ètyøi hodiny se nám podaøilo vysázet 24
stromù (jablonì, tøenì, hrunì, vieò, jeøáby)
a 40 keøù (brslen evropský, døín obecný, kalina
obecná, kalina tualaj, líská obecná, meruzalka
krvavá, svída krvavá, eøík obecný, pámelník bílý,
ptaèí zob obecný, zimolez obecný).
Na øadu pøichází podìkování. Pøed samotnou
výsadbou zamìstnanci T-servisu Chotoviny s.r.o.
pøipravili plochu a odvedli tak výbornou práci.
Pod vedením pana Cíchy, který byl velice ochotný
a vyel mi ve vem vstøíc. Práci vzali opravdu
z gruntu a pøiznávám, e jsem se na první pohled
dost vylekala, protoe vysekali skoro ve. Na ten
druhý musím uznat, e to udìlali tak, jak nejlépe
mohli. Vìtina keøù, které padly pod kotouèi køovinoøezù, se vlastnì efektivnì zmladila. Pomohli
mi tak uvìdomit si chybu, a to e pøi procházení
pùvodního porostu jsem místo patnì definovala
remízkem, namísto liniovou zelení. Snad mi bude
odputìno.
Vyzdvihnout zde musím také firmu ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU TÁBOR s.r.o. a to pøedevím
jednání Ing. Kateøiny Køemenové - øeditelky firmy, která nejene poskytla sponzorský dar, ale
také nabídla firemní auto a potøebné náøadí.
Také FIMAX s.r.o., stavební firma, zastoupená
mým vagrem Miloem Filipem, nezùstala pozadu a kromì samotného sponzorského daru mì
pøila podpoøit celá jeho rodina.
V neposlední øadì mnohokrát dìkuji svojí
mamince, e mi tím, e hlídala mojí dceru, umonila realizaci projektu i sebe samé.
Liniová zeleò/ivý plot podél polních cest
a jiných komunikací z hlediska ekologického
i krajinného rázu je jedním z nejvýznamnìjích
typù rozptýlené zelenì v krajinì. Podporuje fragmentaci krajiny, kdy jsou rozrueny velké pùdní
celky do meních blokù, na kterých jsou ve stejném období pìstovány odliné plodiny, a tím je
zajitìna mozaikovitost krajiny. Obnova je tedy
na místì.
Vliv zelenì má také neménì dùleitou funkci
a to psychickou a rekreaèní. Pøeji Vám, abyste
nejen na tomto úseku pasivnì i aktivnì odpoèívali. Abyste otevøeli smysly, vnímali zelenou barvu,
svìtlo a stín, barevnost, promìnlivost, um listù,
bzuèení hmyzu a v budoucnu ochutnali ovoce...
Doufám, e se Vám akce líbila a pøítì nás
pøijdete podpoøit znovu. Jetì jednou díky!

Ing. Veronika Fafílková
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Listopad je za
námi a s ním i první ètvrtletí kolního roku. O tom, jak
si vedou jednotliví áci, si
mohli jejich rodièe popovídat
s uèiteli bìhem tøídních schùzek a konzultací. Opìt se potvrdilo, e se nestaèí spoléhat
pouze na známky a prùmìry,
ale e se více osvìdèuje otevøenì probrat silné a slabé
stránky kadého z nás a snait se hledat cestu, jak dosáhnout spoleèného cíle.
Ve kole probíhala celá øada
tøídních projektù, exkurzí
a vzdìlávacích programù.
Hned první listopadový ètvrtek kola èásteènì osiøela,
kdy vichni áci II. stupnì
spolu se svými uèiteli vyrazili
do Èeských Budìjovic na výstavu Vzdìlání a øemeslo, kte-

rá pomáhá ákùm zorientovat
se na trhu støedních kol a uèebních oborù. S volbou povolání
souvisí i dalí návtìva chlapcù z 8. a 9. tøídy na Støední
kole spojù a informatiky v Táboøe, kde se v rámci projektového dne blíe seznamovali s technickými obory této
koly. Naopak nai kolu navtívili zástupci Støední koly
obchodu, slueb a øemesel a Jazykové koly s právem státní
jazykové zkouky, Tábor. Nai
áci, kteøí si za svùj volitelný
pøedmìt vybrali péèi o do-
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Vánoèní svátky naplnìné
radostí a pokojem
a ve dobré v novém roce
Vám pøejí
áci a zamìstnanci
Z a M Chotoviny.
mácnost, zhlédli ukázku pøípravy slavnostní tabule, dozvìdìli se mnohé o zásadách
správného stolování a o tom,
jak se správnì chovat v restauraci.
Krátkou exkurzi absolvovali osmáci v chotovinské èistièce odpadních vod. Poprvé se
uèili mimo kolní lavice také
nai prvòáèci, pan Jaroslav
Bene si toti pro nae nej-

mení áky pøipravil zajímavou a nauènou prohlídku lesa,
dìkujeme!
V prùbìhu celého listopadu ètvráci vytváøeli popisy
pro svùj vlastní Atlas straidel,
jejich starí kamarádi z 5. A
pak v rámci vlastivìdného projektu poznávali pamìtihodnosti a zvlátnosti krajù Èeské
republiky. Druhostupòovým
ákùm byla nabídnuta monost úèastnit se kolního kola
Dìjepisné olympiády. Letoní téma Dlouhé století se louèí (1880-1920) nejlépe zvládl
Tomá Knotek a kvalifikoval
se tak do okresního kola.
Vechny devááky jsme podrobili srovnávacímu testování
spoleènosti Scio. Své znalosti
a pøedevím schopnost je aplikovat si pomìøili nejen sami
se sebou, svými spoluáky,
ale rovnì s áky ostatních
kol naí republiky. Jak se jim
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tento nelehký úkol povedl, vás
budeme informovat, a obdríme kompletní výsledky.
Silnou stránkou naí koly
je jistì kolní druina. Jednotlivá oddìlení opìt pøipravila
pro dìti pestrý program, dìti
zaèaly jezdit do Tábora do solné jeskynì, zahájily fotbalový
turnaj, zaly také do kina nebo
na dobrodrunou výpravu do
lesa. Druinoví prvòáèci ukázali, jak jsou ikovní. Spoleènì vytvoøili roztomilý betlém
a vás vechny zvou na Vánoèní dílnu, kde jej vystaví.
Zatímco jsme úspìnì
ukonèili plavecký výcvik pro
áky prvního stupnì, naplno
se rozbìhly florbalové soutìe. Kdy paní uèitelka Nataa
Havlíková zakládala florbalový krouek pro dívky, jistì
netuila, jakých úspìchù dosáhnou. tafetu po ní pøevzala
paní uèitelka Irena Miloschewitschová a spolu s dívkami
6. a 7. tøídy vybojovala nyní
bronz, dívky z 8. a 9. tøídy pod
jejím vedením získaly dokonce 1. místo a postupují do krajské soutìe!
Chcete-li vìdìt o ivotì ve
kole více, navtivte nae
stránky www.zschotoviny.cz ,
budeme také velice rádi, kdy
pøijdete na akce, které pro vás
pøipravujeme. V adventním
èase se mùeme setkat nejen
na Vánoèní dílnì, ale také
v úterý 17. 12. v kostele sv.
Petra a Pavla na 23. vánoèním
zpívání nebo v pátek 20. 12.
u obecního stromeèku na ji
tradièním Zpívání u stromeèku.
Dovolte, abych nyní jménem celé koly podìkovala
vem za podporu a spolupráci v roce 2019. Dìkujeme
a zároveò se tìíme na nové
záitky, které nám spoleènì
pøinese rok 2020.
Martina Sochùrková
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Vánoèní
tradice
Nadeel vánoèní èas, pro
vìtinu lidí nejpoetiètìjí období roku. Opìt se pøiblíila doba,
kdy alespoò na chvíli chceme
zapomenout na vechny starosti, ivotní ztráty a protivy a plnì
se oddat iluzi vánoèních svátkù. Dìti se tìí na dárky pod
stromeèkem, lidé støedního
vìku cítí, e v tom èase mají k
sobì nìjka blí, touí být spolu
a proívat chvíle rodinné pohody, a pro starí generaci to je
pøíleitost zavzpomínat na pøíhody z dìtství, které se natrvalo zapisují do mysli èlovìka.
Vánoèní svátky naich pøedkù byly plné starých zvykù, povìr a pøedpovìdí. Nìkteré z nich
pøetrvaly a do dneních dnù,
jako lití olova, krájení jablek èi
házení støevícem. Mnoho z nich
ale upadlo v zapomnìní. Pøipomeòme si nìkteré, které kdysi
byly hojnì rozíøeny v naem
kraji.
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Pøed tìdroveèerní veèeøí
správná hospodynì nikdy nezapomnìla vysypat pøed dveøní
práh lopatku smetí. To proto,
aby pohodu svatveèera nenaruily zlé síly. Lidé toti vìøili, e
práh nemohou pøekroèit, dokud
vechno smetí nespoèítají. Kdy
se na tìdrý den hospodynì
chystala nakrmit drùbe, udìlala na dvoøe velký kruh z provazu
a do nìj nasypala zrní. Slepièky
se pak po celý rok drely pìknì
doma a nezanáely. Hospodynì také nikdy nedovolila, aby se
snìdla celá vánoèka a kus z ní
vdy tajnì schovala. Rozmoèenou v mléce pak celý rok pouívala k zacelení obtínì se hojících poranìní. Pøi prostírání
tìdroveèerního stolu dbalá
hospodynì strèila kadému stolovníku pod ubrus peníz, který
ho po celý rok mìl chránit pøed
finanèní ztrátou. Ke kadému
talíøi také pøiloila strouek èesneku, kterému se odjakiva pøisuzovala zvlátní posilující
a ochranná moc.
Hospodáø na tìdrý den od
èasného rána bedlivì sledoval,
který cizí èlovìk pøijde do stavení jako první. Byl-li to mu,
v chlévì se po celý rok budou
rodit pøevánì býèci. Pøila-li
ena, bylo mono oèekávat pøírustky jalovièek. Na tìdrý den
kadý hospodáø pøivázal na
dlouhý nù kus chleba a kus
vánoèky. Pak jej ve svìtnici zabodl do trámu. Na Boí hod pak
zjioval, kde se na noi zaèal
vytváøet povlak. Byl-li na stranì
chleba, znamenalo to, e nebude dobrá úroda ita. Povlak poblí vánoèky pøedvídal pohromu
na penici. Po veèeøi mìl hospodáø za povinnost dát psovi
kus chleba, vánoèky a strouek
èesneku a tøikrát s ním obejít
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celé stavení. Pes pak po celý rok
vìrnì hlídal jeho majetek. V ádném pøípadì ale hospodáø nesmìl vkroèit do chléva, kdy
v kostele byla pùlnoèní me.
Vìøilo se, e dobytek v tu dobu
mezi sebou hovoøí lidskou øeèí
a pøedvídá osudy lidí v domì.
Kdo této zásady nedbal a dobytku naslouchal, jisto jistì se
pak pomátl na rozumu.

Závìrem dobrou radu. Pùjdete-li letos na pùlnoèní, nezapomeòte si dát na nahé tìlo pod
koili lískový proutek. V kostele
pak bedlivì sledujte, kdo se
k vám pøi pobonosti náhle otoèí èelem, protoe onen èlovìk
vám v pøítím roce bude kodit.
Funguje to zaruèenì, ale je tøeba, aby takový èlovìk na onu
mi pøiel.
Jaroslav Wimmer

Dne 9. 11. 2019 jsme zhlédli v KD moderní pohádku
LOTRANDO A ZUBEJDA, její inspirací byla
literární pøedloha Karla Èapka  Devatero
pohádek. Skvìlý výkon nám pøedvedli
divadelní ochotníci z Borotína.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslava Sobíková, Èervené Záhoøí
Marie ákavcová, Èervené Záhoøí
70 let Eva Nechvátalová, Èervené Záhoøí
75 let Marie Filipová, Chotoviny
Pavel Hroch, Chotoviny
90 let Marie Bukvajová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Alexander Knapp
Chotoviny

Lucie Krejèí
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
J. D. BARKER  PÁTÁ OBÌT. Kadý
policista má pøípad, který se pro nìj
stane posedlostí. Detektiv Porter není
výjimkou. Opièího vraha u mìl na
dosah, kdy ho z pátrání odvolala
FBI, ale taková drobná pøekáka ho
nemùe zastavit. Oficiálnì se Porter
a jeho tým vìnuje pøípadu mrtvé dívky, která byla nalezena pod zamrzlou hladinou laguny v chicagském
parku. Otázkou je, jak se tam dostala, kdy laguna zamrzla pøed nìkolika mìsíci a dívka se pohøeuje teprve tøi týdny? A jak je moné, e na
sobì mìla aty jiné dívky, její zmi-

zení nahlásili rodièe teprve
pøed dvìma dny? Zatímco Porterovi
kolegové usilovnì hledají odpovìdi
na tyto znepokojivé otázky, on sám
pokraèuje v pronásledování Opièáka. Jakmile to zjistí jeho nadøízený,
je postaven mimo slubu. Ani to ale
nemùe Portera zastavit. Je dopadením Bishopa tak posedlý, e se
upne na starou rozmazanou fotku
a ta ho dovede do svìta temnìjího,
ne si kdy dokázal pøedstavit. A tehdy zjistí, e existuje jen jedna vìc
dìsivìjí ne mysl sériového vraha:
mysl matky, která ho pøivedla na svìt.

Spoleèenské hry:
KARNEVAL BERUEK. Beruky se tìí na karneval a pomocí magnetických
nosíkù si navzájem mìní barevné teèky. Pokud se beruka odvrátí, teèky si
mìnit nechce. Na velký karneval spìchají i mlsní mravenci. Budou tam vae
beruky rychleji? V této høe si procvièíte dobrou pamì, ikovné ruce,
týmovou práci a posílíte týmového ducha. A hlavnì zaijete spoustu zábavy! Pro dìti od 4 let.
LEVÁ & PRAVÁ. Vlevo je tam, kde je palec vpravo! To je pøeci jasné jako
facka, ale vidí to tak i stráník? Rozdíl je v tom, jestli na celou vìc nahlííte
právì zepøedu nebo zezadu. Tato sviná hra vtipnou formou procvièuje
pøedevím pojmy vlevo a vpravo a spousty zábavy si pøi ní s dìtmi uijí
i dospìlí. Pro dìti od 6 let.
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ALENA BLANÁØOVÁ  SLZY
OD SMÍCHU. Kdy Anece dìda
v dìtství øíkal, e pøíleitost se
má chytit za paèesy, vzala si to
k srdci. A tak dívka z jihomoravské
vísky vykroèila na svou cestu za tìstím. I pøes dobøe mínìné rady matky
a babièky se z posluné holky postupnì stala chovatelka zvíøat, øeditelka banky, majitelka svatební agentury, porodní bába jedenácti tìòat
a matka dvou dìtí. A také spisovatelka, její optimistický, humorem
jiskøící pøíbìh si mùete pøeèíst.

LIBKA SAFR  LÁSKY, VRÁSKY,
BUBLINKY. Libka Safr u ví, e hledání prince na bílém koni sakra bolí.
I proto si zaloila blog, aby se ve
svých povídkách a fejetonech otevøenì podìlila o pocity, které se dostaví, kdy vám je tøicet nebo máte
ètyøicítku na krku. V jejích historkách se mísí humor se sarkastickými postøehy a autorka v nich neetøí
nikoho, ani sebe. Zamýlí se nad vztahy, sexem i enským svìtem, a hlavnì odpovídá svým ètenáøkám na
otázku: proè se tohle vechno dìje?

Pro dìti a mláde:
CHRISTIANE WEGNER  ZAPLÉTÁNÍ VLASÙ. Úasné zapletené úèesy
bez cizí pomoci? S tipy & triky proslulé kadeønice Christiane Wegnerové a radami jejích modelek je hravì zvládnete. V knize najdete základní pomùcky, pojmy a techniky pletení, po nich následuje 31 úèesù
s návody. A u hledáte stylový èi romantický úèes, do koly èi do práce,
nebo snad pro zvlátní pøíleitost,
s názornými návody bohatì doplnìnými fotografiemi se vám i ty nejúchvatnìjí úèesy zdaøí raz dva. Dopøejte si trendy zapletený look!

JACK THORNE  HARRY POTTER
A PROKLETÉ DÍTÌ. Harry Potter to
nikdy nemìl snadné a teï, jako pøepracovaný zamìstnanec Ministerstva
kouzel, manel a otec tøí kolákù, to
má jetì tìí. Potýká se s minulostí, která nechce zùstat tam, kam patøí, a jeho nejmladí syn Albus se
mezitím musí prát s tíhou rodinného dìdictví, o které nikdy nestál.
Minulost a souèasnost se èím dál
hrozivìji prolínají a otec i syn zjiují nepøíjemnou pravdu: temnota
nìkdy vyvìrá z neèekaných míst.
Z. Sumerauerová

Historie budování kuelny v Chotovinách 1958  2019

Bohuel vìtinou novému zaèátku pøedchází
nìjaký konec. A tak, kdy s koneènou platností
vzalo za své hospodské zábavné kuelkáøství
v Chotovinách, se poslední kuelník v hostinci
U Novotných zmìnil na zeleninovou zahrádku.
Realizace nového jednodráhového kuelníku
v roce 1958 byla navázána na budování kabin
oddílu kopané a probíhala plné dva roky.
26. èervna 1960 v 15 hodin pøi pøíleitosti
otevøení Sokolského jednodráhového kuelníku
byl zaloen kuelkáøský oddíl TJ Sokol Chotoviny.
Propagátorem a velkým nadencem sportovního kuelkáøství byl pan Miroslav Tilinger. Svým
elánem, organizací a tréninkem poloil základ prvního drustva kuelkáøù v Chotovinách. Trénovalo se na betonovém kuelníku a jednou týdnì na
asfaltové dvoudráze Lokomotivy na táborské Støelnici.
Velkým snem a touhou ale bylo mít také svoji
vlastní kuelnu. Nezùstalo pouze pøi pøáních
a 14. èervence 1961 byla zahájena výstavba stávajícího areálu. Své ruce k dílu pøiloilo 75 brigádníkù a po odpracování 4 822 hodin se 23. listopadu 1963 slavnostnì otevírá nový sportovní
stánek  kuelna TJ Sokol Chotoviny.
Tímto byl dán základ následným úpravám,
vylepením, dostavbám, pøístavbám a opravám jednodue nekoneèný pøíbìh.
V roce 1975 se instalují jako první na okrese
Tábor automatické stavìèe kuelek. Asfaltový povrch se mìní na saduritový a v roce 2003 na dráhy segmentové. V roce 2007 instalujeme moderní automatické stavìèe.
Velkým nedostatkem s ohledem na souèasné
trendy bylo zázemí sportovcù, divákù a návtìv-

níkù. Ale i toto se nám nakonec povedlo uskuteènit a vybudovat krásnou moderní kuelnu. V roce
2010 za pøispìní grantu MMT se provedla
pøístavba klubovny, kuchyòky, prostorných aten,
sociálního zázemí pro sportovce i návtìvníky
a realizace venkovní terasy.
Tenkrát jsme si øíkali: Nyní snad jetì ty ètyøi
hrací dráhy.
Èlovìk je ale ve své podstatì druhem vìènì
nespokojeným a po ukonèení jedné kapitoly zaèíná pøemýlet o dalím kroku. Pomalu se zaèala
pøipravovat ve spolupráci s obcí projektová dokumentace a získalo se stavební povolení pro pøestavbu na ètyødráhovou kuelnu. Poslední, ale podstatnou a nejdùleitìjí otázkou zùstaly finance.
Po nìkolika neúspìných pokusech o ministerské dotace a mnoha jednáních se zástupci obce
se stalo neuvìøitelné.
Zastupitelstvo obce Chotoviny 7. 3. 2019
schválilo na svém zasedání plné financování pøestavby kuelny. Termín dokonèení 30. 11. 2019.
Následnì ve nabralo rychlý spád. Výbìrové
øízení na zhotovitele stavby vyhrává firma Fimax
s.r.o. p. Milo Filip, dodavatelem technologie je
JaR Digital Kyjov ing. Danìèek.
Jasná sázka na odbornost, spolehlivost a preciznost.
V kvìtnu zaèínáme demontáí stávajících drah,
automatických stavìèù, zahajují se demolièní práce. Samotná výstavba v podání zkuené stavební
spoleènosti ji byla koncertem. Termíny dle vypracovaného harmonogramu plnìny v pøedstihu,
problémy operativnì øeeny, návrhy a zmìny akceptovány, prostì pohoda.
Koncem záøí konèí stavební èinnosti, pøedá-

váme halu pro montá technologie. Ani zde se
neobjevují ádné pøekáky a zhruba do tøech týdnù je hotovo. Uklízíme, ladíme, vybavujeme a jdeme do finále.
Provádí se kolaudace drah a stavìèù, o týden
pozdìji i kolaudace stavby. Ve bez závad, na
jednièku s hvìzdièkou.
Proto jsme se 23. listopadu 2019 mohli sejít
a slavnostnì otevøít kuelkáøský svatostánek - moderní ètyødráhovou kuelnu.
A komu podìkovat, abychom na nikoho nezapomnìli? Asi vám vem, kteøí celé roky doufali
a vìøili v dobrou vìc, vem propagátorùm, organizátorùm, budovatelùm, brigádníkùm, pøedsedùm oddílu atd..
Nemùeme, bohuel, zde vyjmenovat ve dosaené ani vechny, kteøí se zaslouili o vznik,
rozvoj a popularitu kuelkáøského sportu.
Podìkování patøí i tìm, kteøí ji nejsou mezi
námi, funkcionáøùm, hráèùm, èlenùm za vìnovaný èas. Dodavatelským firmám za vzornou spolupráci. Obrovský dík patøí zastupitelùm obce, panu
starostovi Mgr. Zdeòku Turkovi a místostarostovi
Janu Jordákovi za dlouholetou vstøícnost a náklonnost.
Vybudovalo se krásné dílo, které bude pøináet jenom radost aktivním kuelkáøùm, budoucím nadencùm, pøíznivcùm a ostatním. Koneènì máme monost vyrovnat se druhým oddílùm
na základì tréninkových a zápasových parametrù. Velkou raritou jsme zøejmì jako nejmení
obec s vlastní kuelkáøskou ètyødráhou.
Vìøíme, e tento krásný sport bude i nadále
rozvíjet a pomáhat íøit dobré jméno oddílu a celé
naí obce.
M. Vacko
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Florbalisté Drakù Chotoviny jsou po tøech kolech TFbL spokojeni
Ke konci listopadu èekaly na
Chotovinské florbalisty dalí 2 zápasy v rámci Táborské florbalové ligy.
Zatímco pøi startu nové sezóny chybìlo mnoho hráèù, tentokrát pøila
omluvenka pouze jedna. Navíc tým
posílil dalí nový hráè  Miroslav
Lacina. Take Draci byli na dalí 2 zápasy pøipraveni takøka v plné síle.
Jako první na Draky èekal soupeø, se kterým hrál chotovinský tým
letos poprvé, a to Double Penetration Tábor. V prvním poloèasu Draci
kontrolovali hru a soupeøe nepustili
k vánìjím brankovým pøíleitostem, navíc svého soka jednoznaènì
pøestøíleli, pøesto se v prvním dìjství dokázal gólovì prosadit pouze
Václav Kotrlík, který pohotovou støelou z první nedal brankáøi anci.
Hned zkraje druhé dvacetiminutovky hráèi Double Penetration bleskovì vyrovnali. Chotovintí florbalisté
se vak nenechali rozhodit, a i nadále pokraèovali ve své nastolené høe.
Zatímco v prvním poloèasu chybìlo
trochu toho povìstného tìstíèka
v koncovce, tak ve druhé polovinì
se koneènì rozjel chotovinský gólostroj a hned na tabuli svítil prùbìný stav zápasu 5 : 1. Gólovì se
dvakrát prosadila nová akvizice Miroslav Lacina, svùj druhý gól pøidal
velmi agilní Václav Kotrlík a jedním
zásahem pøispìl i pílmachr Ale
Gròák. Draci zbytek zápasu v klidu
kontrolovali. Poslední høebíèek do
rakve soupeøi zasadil nádhernou ranou do ibenice kapitán týmu Petr
Havlík, èím stanovil koneèný výsledek zápasu na 6 : 1. V posledních
vteøinách utkání jetì obránce Denis
Pìkný pøedvedl své umìní, kdy
povedenou klièkou témìø zesmìnil
útoèníka soupeøe, èím podtrhl nejen svùj výborný výkon, ale i výkon
celé obrany, která od zaèátku do konce lapala jako výcarské hodinky.
Hned poté èekali na Draky hráèi
Expendables Tábor, se kterými se
hrálo ji minule a výsledek byl velmi
tìsný, 3 : 2 ve prospìch Chotovin.
I tentokrát to byl velký boj, který byl
okoøenìn mnoha fyzickými souboji
na hranici vylouèení. Bohuel v prvním poloèasu se Drakùm nedaøila
rozehrávka ani støelba. Hráèi táborského týmu mìli lehce navrch a svou
aktivitu dokázali pøetavit ve vedoucí
gól. Navíc po nepøehledné situaci
pøed brankou Jaroslava Málka se tým
Expendables prosadil do konce prvního poloèasu jetì jednou  0 : 2.
Draci se snaili ve druhé polovinì
zvýit svou aktivitu a napadání. Nicménì kýený efekt se ne a ne dostavit. Nadìji pár minut pøed koncem
vykøesal Petr Havlík, který se trefil
pøesnì k tyèi soupeøovy svatynì.
Chotovinské ance na vyrovnání drel i brankáø Jaroslav Málek, který
exkluzivním zákrokem dne zmaøil
gólovou radost jednomu z útoèníkù
soupeøe. V závìru se ádný velký tlak

ze strany hráèù Chotovin
nekonal a soupeø si minutu
pøed koncem tøetím gólem
pojistil vítìzství. Více se
toho u nestalo a chotovintí florbalisté tak museli
zkousnout poráku 1:3.
Sestava: Málek J. - Praák V. st.,
Mládek R., Luke P., Pìkný D. - Mládek O., Mládek ., Praák V. ml.,
Tlustý T., Gròák A., Kotrlík V., Lacina M., Havlík P. Omluven: Carva L.
Rozhovor s Václavem Kotrlíkem:

l Jak hodnotí svùj výkon v prvním
zápasu proti Double Penetration?
Mùj výkon je tìké hodnotit. Myslím
si, e jsem mohl promìnit více ancí, které mi pøipravili moji spoluhráèi. Co se týèe celého týmu, tak
bych ho chtìl pochválit za velmi
dobrý výkon.
l Nemìli jste trochu obavy, kdy
soupeø hned na zaèátku druhého
poloèasu vyrovnal?
Tak samozøejmì nìjaká ta nervozita
tam byla znát, ale nezastrailo nás
to, a proto jsme nakonec soupeøe
porazili.
l Kdybys mìl vybrat jeden moment, který první utkání rozhodl,
který by to byl?
V prvním zápasu bylo dùleité úplnì vechno. Byli jsme velmi aktivní,
výbornì napadali, a jetì lépe bránili. Ale myslím si, e byl dùleitý
i první gól, který nám dodal jetì více
energie.
l Tvùj pohled na druhý zápas proti
Expendables?
Ve druhém zápasu jsme bohuel
nemìli u dostatek sil. Soupeø více
bìhal a pøehrával nás. Ale chyba byla
i v nepromìnìných ancích, které
jsme mìli.

Hned za týden èekaly na
chotovinské florbalisty dalí 2 zápasy. Na programu
byl opìt souboj s táborskými soupeøi z týmu Double
Penetration a ve druhém
duelu poté zmìøili síly se
soupeøem z Plané nad Lunicí.
Omluvenka pøistála, stejnì jako pøi
pøedelém kole, jen jedna jediná.
Chotoviny tak vìtøily anci získat
6 bodù do tabulky, èím by ráznì
vykroèily k postupu.
Proti týmu Double Penetration
zaèali Draci velmi zostra a po precizním výkonu zaèali sbírat plody své
práce. Rychlé 2 góly vstøelil tìpán
Mládek, který si vdy výbornì nael
míèek ve volném prostoru a poté u
pro nìho nebyl problém zamíøit pøesnì. Své umìní pøedvedl také Tomá
Tlustý, který pohlednou akcí zvyoval ji na 3:0. K radosti celé chotovinské støídaèky pak tìpán Mládek
stihl do konce poloèasu dovrit hattrick  4 : 0. Soupeø celou dobu nestíhal dobøe pøebírat hráèe a celkový
jeho výkon vypadal dost køeèovitì.
Kadopádnì po pár minutách druhého poloèasu dokázal sníit na 4 : 1,
nicménì na více gólù se ji nezmohl, zatímco zkuený Petr Havlík dostal pøihrávku za obranu a tváøí tváø
brankáøi se nemýlil. První zápas tedy
Drakùm vyel náramnì a vítìzství
5 : 1 dodalo vem hráèùm klid a sebevìdomí do druhého utkání.
Proti Plané nad Lunicí zaèal
zápas opatrným pøístupem z obou
stran. Hráèi Plané se pomìrnì dost
zatáhli a èekali na chyby v rozehrávce Drakù. Chotovintí florbalisté byli
v prvním dìjství lehce lepím týmem, ale skóre stále zùstávalo na
nule. Zhruba v 15. minutì si vak
míèek vzal z pravé strany Václav
Kotrlík a nekompromisní støelou do
ibenice vymetl brankáøi vechny
pavuèiny, opravdu povedená trefa.
Do druhého poloèasu tak vykroèili
Draci s hubeným náskokem 1 : 0. Hra
se pøelévala nahoru dolu, ale oba
brankáøi pùsobili jistým dojmem.
Kritický moment pøiel ve 30. minutì, kdy se nechal vylouèit za hraní
rukou Ale Gròák. Planá si vzala pøed

pøesilovou hrou oddechový èas, který
se jí vyplatil, jeliko pøi skrumái
pøed brankou Jaroslava Málka si
nael míèek jeden z útoèníkù a srovnal na 1 : 1. Po tomto momentu byli
na pár minut hráèi Plané lepím
mustvem, natìstí pro Draky se
vak ádná akce ani støela neujala.
Pár minut pøed koncem se ze svého
vylouèení vykoupil Ale Gròák, kdy
povedenou støelou strhl vedení opìt
na stranu Chotovin. Poté pøilo nìkolik dobrých pokusù o vyrovnání,
ale brankáø Jaroslav Málek chytal
fantasticky a nedovolil zmìnu skóre
a do konce utkání, take po závìreèném hvizdu se mohli radovat Draci, kdy zvítìzili tìsnì 2:1. Nutno
podotknout, e v obou zápasech
nelze vyzdvihnout pouze jednotlivce, ale celý tým, který makal, døel
a výsledkem je dùleitých 6 bodù
do tabulky.
Sestava: Málek J. - Praák V. st.,
Mládek R., Luke P., Praák V. ml. Mládek O., Mládek ., Carva L., Tlustý T., Gròák A., Kotrlík V., Lacina M.,
Havlík P. Omluven: Pìkný D.
Rozhovor se tìpánem Mládkem:

l Jak celkovì hodnotí zápas proti
Double Penetration?
V zápasu jsme mìli nad soupeøem
pøevahu. Pomohlo nám k tomu
vstøelení prvního gólu a celkovì nás
uklidnilo, kdy jsme po prvním poloèasu vedli 4 : 0. První zápas zvládnul celý tým parádnì.
l Vstøelil jsi hattrick, pøitom má
spíe vizitku sváteèního støelce, jak
se ti to podaøilo?
Pøesnì takhle jsem si to dneska plánoval. Ta statistika vstøelených gólù
u se mi nelíbila, tak jsem se rozhodl s tím nìco udìlat.
l Proti Plané nad Lunicí to byl
boj a do konce, co rozhodlo o vaem vítìzství?
Myslím, e nám k tomu pomohlo
jak tìstí, tak také soupeø. Kdy tým
Plané nad Lunicí vstøelil vyrovnávací gól, tak nad námi mìl lehce navrch, ovem nevyuil této pøíleitosti,
a proto jsme pøed koncem zápasu
mohli dát vítìzný gól.
Václav Praák ml.

Tabulka sk. B

1. Draci Chotoviny
2. Expendables Tábor
3. FbK Planá n./Lu.
4. Double Penetration

skóre body
21 : 14 12
19 : 13 12
19 : 17 6
11 : 26 6
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Tak jsme se koneènì doèkali.
Po dlouhých letech pøíprav,
snìní a budování
se povedlo neskuteèné:
v Chotovinách byla
23. 11. 2019 ve 14:00 hodin
slavnostnì otevøena nová, moderní

ÈTYØDRÁHOVÁ
KUELNA.

Foto Petr Nekvinda

Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2019 / 2020
Soutìe vstoupily do podzimní èásti závìreèných mistrovských zápasù na vech frontách. Snaíme se venku
nìco uhrát a uvidíme, na co to bude na jaøe doma staèit.
Drustvo A  Divize Jih
Drustvo B  Krajský pøebor I.

1. KK PSJ Jihlava B 16
2. Sokol Èastrov
15
3. TJ Nová Vèelnice 12
4. TJ Jiskra N. Bystøice 12
5. TJ Blatná
12
6. TJ Sokol Sobìnov 11

7. KK Loko Tábor B 11
8. TJ Lomnice n./L. 10
9. TJ Sokol Chotoviny 9
10. TJ N. Mìsto na Mor. 8
11. TJ Sp. Pelhøimov 6
12. TJ Slovan J. Hradec 4

PMN (Pohár mladých nadìjí)

KK PSJ Jihlava 60 hs.
Mladí ákynì  Kateøina Køemenová 193 / 55. prùb. místo.
Mladí áci  Matìj Poula 257 / prùbìnì 7. místo, Filip Vylít 215 / 35.,
Vítek Vacko 220 / 43.
Starí áci  Michal Pavlíèek 207 / 74.

ÈPD (Èeský pohár dorostu)

TJ Blatná 120 hs.
Jakub Smetana 482/ 118., Josef Poula 370 / 144. místo.

TABULKA

TJ Loko È. Budìj. B  Chotoviny B 2480 - 2335  8 : 0
Makovec 425,
Chobotský 384, L. Køemenová ml. 363, Kuèerová 374,
Makovcová 402, Svaèina 387.
Na Lokomotivì se nám daøívalo. Tentokrát vak jen Pavel si zahrál a proto
jedeme domù se zpìváèkem.
TJ Dyn. È. Budìj.  Chotoviny B 2465 - 2405  6 : 2
Makovec 462,
Chobotský 365, Svatoová 387, Svaèina 456, Kuèerová 381, L. Køemenová 354.
Opìt Budìjovice, Dynamo. Pouze se dvìma, i kdy vynikajícími výkony,
se vyhrát nedá. Pavel a Jirka výbornì, zbytek se s tìkou kuelnou
nepopasoval.
KK Hilton S. Ústí A  Chotoviny B 2908 - 2703  8 : 0
Makovec 482,
Makovcová 454, Svatoová 460, L. Køemenová ml. 421,
Svaèina 436, Kuèerová 450.
Hilton nám sedí, hrajeme vichni výbornì. Bohuel soupeø, který usiluje
o postup do divize, nám ani tak nedal anci. Tøikrát nad 500, celkový
souèet 2908 je na hranici snù. S tím se opravdu hrát nedá. Pøes stateèný
výkon a ná nejlepí celkový nához nezaslouený kanárek.
TJ N. Ves u È.B.  Chotoviny B 2526 - 2490  5 : 3
Makovec 477,
Chobotský 399, L. Køemenová ml. 408, Svatoová 389,
L. Køemenová 401, Kuèerová 416.
Také béèko má za sebou venkovní výlety. Ten poslední do Nové Vsi byl
podobný tìm pøedchozím. Prùmìrné výkony na zaèátku a zlepení v
závìru na zisk bodù nestaèily. Pavel opìt potvrdil svoji podzimní formu,
ale to bylo málo.
Do jarní èásti jdeme sice z posledního místa, ale èeká nás 11 zápasù ve
kterých urèitì zabojujeme a zabodujeme.
7. TJ Loko È. Budìj. B10
8. TJ Kunak A
9
9. TJ Dyn. È. Budìj. A 8
10. TJ Sokol Písek A
5
11. KK È. Krumlov A
4
12. TJ Sokol Chotoviny B 4

1. KK Hilton S. Ústí A 20
2. TJ Sokol N. Hrady 16
3. TJ Daèice D
16
4. TJ Nová Ves u È. B.14
5. KK Hilton S. Ústí B 14
6. TJ Sp. Sobìslav 10

Drustvo D  Okresní pøebor

KK Hilton S. Ústí D  Chotoviny D 2240 - 2064  4 : 4 mejkalová 466,
Nohejlová 460, Liková 338, mejkal 397, Filip 403.
Na Hiltonu se pereme o body, hrajeme hodnì dobøe, Slávka a Klára
dokonce výbornì. Bohuel absence estého hráèe nám pøekazila zisk
obou bodù. Ale v pìti bodík dobrý.
KK Loko Tábor C  Chotoviny D 2608 - 2306  7 : 1 M. Køemenová 421,
Liková 394, Dìd 358, mejkal 352, Nohejlová 403, Filip 378.
Tento zápas se krutì nepovedl, snad pøítì.
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2199 - 2456  1 : 7 M. Køemenová 455,
Liková 395, mejkal 333, Nohejlová 408, Filip 431, mejkalová 434.
Znovu Tábor, ale jiný zápas. Celkovì kvalitní náhozy a povinné vítìzství.
Chotoviny D  TJ Sp. Sobìslav B 2208 - 21086  6 : 2
Filip 371,
Liková 370, Nohejlová 356, mejkal 359, Jakub Smetana 342, mejkalová 410.
Koneènì domácí kuelna a první zápas. Po dlouhém podzimu na venkovních kuelnách se vracíme domù. ádná velká sláva, ale vyrovnanými výkony poráíme Sobìslav a historické první vítìzství na nové ètyødráze je tu. Gratulujeme! Teï aby navázala i ostatní nae drustva.

TABULKA

TABULKA

TJ Nová Vèelnice  Chotoviny
2630 - 2614  6 : 2
Hrstka 497,
David Bartoò 411, J. Bartoò 439, Bervida 414, Hein 479, Køemen+Foøter 374.
Domácí hrávají vysoká èísla a my jsme je na zaèátku moc nepotrápili. A
Zbynìk výborným výkonem vykøesal nadìji, bohuel u Petra opìt rychle
pohasla. Libor hraje fantasticky, chybìjící kuelky dohnat ale nedokáe.
TJ Jiskra N. Bystøice  Chotoviny 3216 - 3283  3 : 5 David Bartoò 564,
Køemen 529, Hrstka 558, Jan Bartoò 564, Hein 550, Foøter 518.
Po prohøe ve Vèelnici bylo ji nutností bodovat. Zaèíná David a svým
osobním maximem dává smìr celému utkání. Petr nic nekazí, ve støedu
Libor s Honzou zaslouenì vítìzí a Zbynìk s Honzou F. hlídají svými
náhozy zisk dvou bodù. Výbornì, splnìno!
TJ Blatná  Chotoviny
3194 - 3075  6 : 2
Hein 568,
Køemen 441, Foøter 531, Bervida + D. Bartoò 497, Hrstka 535, J. Bartoò 503.
Do Blatné jedeme v nedìli, protoe jsme odloili zápas pro slavnostní
otevøení nové kuelny. Asi to nebylo astné rozhodnutí, a na Zbyòka
jsme s prùmìrnými a jedním hodnì podprùmìrným výkonem nemohli
doufat v zázrak.
KK Loko Tábor  Chotoviny
3220 - 3261  4 : 4
Hrstka 563
David Bartoò 554, Foøter 533, Jan Bartoò 553, Vacko 517, Hein 541.
Poslední podzimní venkovní utkání. V létì jsme v Táboøe trénovali, proto
se jelo na zápas s vidinou zisku bodù. Zaèíná David s Honzou F., hrají
oba dobøe, na èísla vedou, ale bohuel setovými body Honza prohrává.
Stav 1 : 1 + 34. Ve druhé èásti je to podobné, Míra prohrál, Honza B.
vyhrává sice o kuelku, ale setbody také nemá. Stav 3 : 1 + 2 kuelky pro
nás. Na závìr Libor vítìzí suverénnì nejlepím výkonem utkání. Máme
zatím bod za remízu, obrovské drama se odehrává u Zbyòka. Pøetahování se soupeøem kadým hodem, ale nakonec nám chybí jediná kuelka
k zisku setového bodu a celkovému vítìzství. Konec podzimní èásti a hodnì
smolný zápas. Máme o 41 kuelek více, bohuel tøi duely nám nepøinesly
potøebné bodíky. Pøed soutìí jsme plánovali 8 bodù, je jich 9, tak snad
dobrý...
Byla zakonèena, celkem úspìnì, venkovní mise a ji se tìíme na domácí
pùdu, kde se budeme snait ztrátu dohánìt.

1. KK Lokomotiva Tábor C
2. KK Hilton Sez. Ústí D
3. KK Hilton Sez. Ústí C
4. TJ Sokol Chýnov B

14
9
8
5

5. TJ Sokol Chotoviny D
5
6. TJ Spartak Sobìslav B
5
7. KK Lokomotiva Tábor D
0
M. Vacko
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FANTASTICKÁ ROZLUÈKA S PODZIMEM:

ÁÈKO JAKO JEDINÝ TÝM V SOUTÌI VYLOUPILO HRADITÌ

Fotbalový podzim pozvolna dokráèel do svého konce. Po první polovinì sezony okupuje nejsledovanìjí chotovinský tým osmou pøíèku
v tabulce I. B tøídy. Umístìní se asi
èekalo lepí, i tak se ale áèko v prùbìhu podzimní èásti vybièovalo
k dobrým výkonùm. Vzpomínat se
bude zejména na poslední zápas na
Hraditi - Chotovinám se toti povedlo zatím jako jedinému týmu sebrat domácím tøi body!
Rozporuplnou první polovinu sezony by dokázala dokonale charakterizovat houpaèka. Doma áèko dokázalo tøikrát vyhrát, dvakrát remizovat a jednou nalo pøemoitele,
venku zvítìzilo dvakrát a pìtkrát ztratilo vechny tøi body. Zápasy to byly
rùznorodé. Debakl v prvním kole
s Planou nad Lunicí, domácí vítìzná kanonáda s Mirovicemi, poráka
v derby na Vìtrovech a ve Voici,

ztráta na høiti poslední Øepèe-Opaøan, ale také vyrovnaná bitva s první
elèí, pohodová výhra s Milevskem
nebo pøekvapivá v Boeticích.
Nejvìtí úsmìv na tváøích fanoukù ale vykouzlil a poslední zápas
celého podzimu. Chotoviny vyrazily
na pøedmìstí Písku, na høitì Hraditì. Tomu patøí v tabulce ètvrtá
pozice, ale vechny upoutala hlavnì
bilance na domácím trávníku. Pøed
zápasem s Chotovinami se Hraditì
pynilo sérií 6 výher v 6 domácích
zápasech. 6:2 Kluky, 9:0 Opaøany,
4:0 Vìtrovy, 10:1 Planá nad Lunicí, 6:2 Chyky a 1:0 Milevsko B.
Domácí tvrz padla a v posledním
kole.
Chotoviny si toti vezou z Hraditì vechny tøi body za vydøenou výhru 1:0! Vyhecovaný zápas vedli
hostující fotbalisté díky parádní ránì
Jaroslava Vrhela u v poloèase a výsledek nepustili. Asi stovka divákù,
mezi nimi pocházela více ne polovina z Chotovin, pøihlíela skvìlé
podívané. Zápas v Hraditi nám zachránil podzim. Dokázali jsme zvítìzit, a tím se trochu odpoutat od
spodku tabulky, øíká kouè Èestmír
Køíka. O jedinou kaòku celého pøedstavení se postaral hlavní rozhodèí

zápasu, který ne úplnì oprávnìnì
vylouèil stopera Plecitého. Øekl
bych, e nám rozhodèí trochu házeli klacky pod nohy celý podzim. Ale
co se dá dìlat, i to je fotbal, ví záloník Ondøej Èech.
I tak byla radost obrovská. Na pozápasové dokopné se zhodnotil celý
fotbalový podzim, poodhalili se plány do zimy a jara a fotbalisté podìkovali fanoukùm za poctivou podporu v prùbìhu celé první èásti sezony.
Nìkdy jsme prohrávali a remizovali úplnì zbyteènì. Doufám, e jaro
bude lepí. Snad jsme si vybrali
vechna zranìní a nemoci a celý zbytek sezony budeme hrát v plné sestavì, vìøí záloník Èech. Jene jeho
pøání zøejmì vyslyeno nebude. Chotovinám bude na jaøe s nejvìtí pravdìpodobností chybìt klíèový støelec
Volodymyr Bondarev, který má problémy s kolenem a nejspí ho èeká
i operace. Mrzí mì, e si asi na jaøe
nezahraji, ale co se dá dìlat. Kluci to
budou muset zvládnout i beze mì,
øíká Ukrajinec ve slubách Chotovin. Sám má z podzimu také smíené pocity. Ze zaèátku jsem myslel,
e to moc dobré nebude, ale jsem
rád, e kluci nakonec zabrali a jsme
uprostøed tabulky. koda pár prohraných zápasù, kdybychom vyhráli, samozøejmì by to vypadalo jinak,
pokraèuje. Teï musíme na jaøe jen
chtít. Je tøeba hrát kadý zápas na
100% a vyhrávat. Umíme to, máme
na kadý manèaft. Samo to ale nepùjde, dodává chotovinská sedmièka.
Áèko se teï chystá na zimní tvrdou pøípravu. Døinu v hale a výbìhy
po okolí zøejmì doplní i fotbalové
soustøedìní. Do jara chtìjí fotbalisté
vybìhnout v plné síle. Vìøím, e
zaútoèíme na nejlepí estku a jaro

se povede. Budeme k tomu smìøovat
celou zimu, slibuje kouè Køíka.
Kdo u se nemùe jarní èásti sezony doèkat, bude moct fotbalisty vidìt v akci jetì v tomto roce. Ètrnáctého prosince se chystá v Chotovinách halový turnaj, na kterém
A tým nebude chybìt. Pøipraven
je také kadoroèní Silvestrovský fotbálek, který se bude konat 31.12. od
jedné hodiny na hale. Vichni spjatí
s chotovinským fotbalem jsou samozøejmì srdeènì zvaní!

TABULKA  MUI A
I. B tøída  sk. C

1. eleè
2. Sepekov
3. Planá /Lu.
4. Hraditì
5. Ml. Voice
6. Milevsko B
7. Chyky
8. Chotoviny
9. Mirovice
10. Vìtrovy
11. Kluky
12. Bøeznice
13. Boetice
14. Øepeè - Opaøany

42:20
35:21
46:28
46:20
28:15
31:25
27:26
22:25
29:33
22:37
14:33
29:35
13:28
16:54

30
28
26
25
25
22
19
17
17
13
13
12
9
3

TABULKA  MUI B
3. tøída  okr. pøeboru

1. Makov Hùrka 24: 4
2. FC Bechynì
16:10
3. Planá n./Lu. B22:14
4. ÈERVENÝ KÙÒ 18:14
5. Pojbuky
18:16
6. Koice
13:14
7. Vlkov
12:17
8. FC HD2D
13:13
9. Chotoviny B
11:22
10. Stádlec
7:30

21
19
17
15
14
12
10
9
3
1

Stránku pøipravil D. Mendel ml.

