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ZDARMA

Co nového ve kole?

Letní prázdniny utekly jako
voda a kola u je zase v plném
proudu. Do kolních lavic letos
v chotovinské kole zasedlo
226 dìtí.
Kromì ètyøiatøiceti prvòáèkù
patøí mezi nové tváøe ve kole
dvì posily pedagogického sboru. Novou zástupkyní øeditelky
a zároveò uèitelkou na I. stupni
se stala Mgr. Marie Kopeèková,
která své pedagogické zkuenosti sbírala v Z Tábor Zborovská a také jako dlouholetá
vedoucí ZVaS Tábor, kde se vì-
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novala dalímu vzdìlávání pedagogù a pùsobila jako manaerka projektù EU. Fyziku a ICT
od nového kolního roku v Chotovinách vyuèuje mladý kolega
Mgr. Pavel Koláø, který zároveò
uèí matematiku na Støední zemìdìlské kole v Táboøe.
Zatímco se áci i uèitelé rozkoukávali, ve kole probìhly
velké sportovní akce. Za tu první vdìèíme TJ Sokol Chotoviny
a trenérùm Romanu Slabému
a Michalu Malenickému. Ti spolu se svými pomocníky z chotovinského týmu Mui A pøipravili
pro nae pøedkoláky a prvòáky dopoledne plné dovednostních soutìí a her. Sportovní
klub OK Støelka pak pro celou
kolu pøipravil ve Farském lese
závody v orientaèním bìhu. Aè
se vichni skuteènì snaili, tím
nejrychlejím bìcem dne se i s
bolavou nohou stal vychovatel
D Mgr. Patrik Elhenický. Ve
sportovním duchu se nesla také
akce 8. a 9. tøídy. Nai nejstarí
áci se toti vydali do lanového
parku a pomìøili si své síly 15 m
nad zemí. Naopak tøeáci, ètvráci a pááci se nyní kadou
støedu vrhnou do vody, aby se
v rámci plaveckého výcviku
v táborském bazénu nauèili poøádnì plavat.
Novinkou letoního kolního
roku jsou dva nové kolní kluby. Díky projektu ablony II, který jsme v záøí rozbìhli, mùeme
podporovat ètenáøskou i matematickou gramotnost. Od záøí
tak mohou vichni áci navtìvovat Ètenáøský klub a Klub na
rozvoj logiky a deskových her.
Pro lepí orientaci na trhu práce, zvlátì pak na pomoc s vý-

Tøída 1. A

Tøída 1. B
bìrem støední koly èi uèebního oboru, pùsobí u nás kariérní
poradce, u kterého áci i jejich
rodièe najdou cenné rady. Úzce
spolupracujeme rovnì se Støední kolou spojù a informatiky
v Táboøe. Nai osmáci a devááci tuto kolu jednak mohou pravidelnì navtìvovat bìhem projektových dnù, zároveò vak
tato kola u nás zajiuje pro
starí áky krouek elektrotechniky.

V závìru záøí se pak uèitelé
mohli setkat s rodièi bìhem tøídních schùzek. Zde svou èinnost
pøedstavili také jednotliví zástupci Spolku pøátel koly Chotoviny, s kterými i letos bude
nae kola ráda spolupracovat.
Jsme na zaèátku nového kolního roku. Nezbývá mi ne popøát ákùm, jejich rodièùm i svým
kolegùm, aby se nám spoleènì
kolní rok vydaøil.
Martina Sochùrková
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UPOZORNÌNÍ

Po dobu konání Chotovinského
podzimního trhu bude uzavøen
prùchod (chodník) vedoucí od sportovní haly okolo mateøské koly
a základní koly na ulici Osvobození.
Chodník bude uzavøen
od pátku 18. øíjna pøiblinì od 17 hod.
do nedìle 20. øíjna asi do 15 hodin.

Tøídìní odpadù na sbìrném dvoøe

Jak vichni víme, témìø jakýkoliv odpad mùeme odvézt do sbìrného dvora. Ale ji málokdo
ví, e i do sbìrného dvora bychom mìli vozit
odpad pøedem roztøídìný, pøípadnì se obsluhy
zeptat, kam který odpad patøí, a neházet samovolnì cokoliv do jakéhokoliv kontejneru. A protoe opakování je prý matka moudrosti, nebude
na kodu, kdy si pár vìcí opìt zopakujeme.
Plastový odpad bychom mìli tøídit alespoò
na igelity, PET lahve a ostatní plasty. Do PET lahví samozøejmì nepatøí ádné plastové nádoby
od èistících èi jiných prostøedkù, vìtina z tìchto obalù naopak patøí do odpadu nebezpeèného. Do tøídìného plastového odpadu nepatøí jakýkoliv èerný plast a to proto, e tøídící linky, na
kterých se plasty dotøíïují, kvùli èernému zbarvení nerozpoznají sloení materiálu. Èerný plast
kromì obalù od nebezpeèných látek proto mùeme dát klidnì do popelnice, protoe ve smìsném odpadu stejnì skonèí.
Do kontejneru na sklo bychom nemìli dávat
napøíklad sklenice od potravin spoleènì s víèky,
protoe víèko není sklo. A protoe by takováto
sklenice mìla být prázdná, je víèko jako uzávìr
zbyteèné. Do sklenìného odpadu také nepatøí
zrcadla (z dùvodu sloení z více materiálù) a autosklo, jak se dost èasto stává. A u vùbec do
skla nepatøí keramika!
Na sbìrném dvoøe mùete té odevzdat omezený poèet pneumatik (na základì technického
prùkazu vozidla). To vak neznamená, e zde zanecháte celá kola i s disky, protoe pak disky od
pneumatik musí oddìlovat obsluha dvora a to
není zrovna lehký úkon.
Aè si spousta obèanù myslí, e obsluha sbìrného dvora je od toho, aby se postarala o Vámi
odevzdané odpady, není tomu tak. Obsluha by mìla dohlíet
na správné tøídìní odpadù, ale není na dvoøe od toho, aby za
Vás odpad, který se skládá z více druhù materiálu, rozebírala.
Spíe radí a dotøíïuje patnì vhozené odpady a udruje na
sbìrném dvoøe poøádek. A to není zrovna lehký úkol, kdy si
pøedstavíte, e za relativnì krátkou otevírací dobu se na naem
sbìrném dvoøe vystøídá a 50 vozidel s plnými kufry èi kárami
odpadu. Proto by se pro vechny obèany mìlo stát samozøejmostí, e na sbìrný dvùr budeme vozit odpad roztøídìný alespoò tak, abychom v papírovém odpadu nenacházeli tøeba kusy
obleèení nebo v elezném odpadu jetì potaená èi vypletená
zahradní køesla.
Za OÚ Chotoviny Hana Heømánková
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STØÍPKY Z OBCE
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❖ Obec pronajala èást pozemku pod bývalou drtící linkou

firmì FIMAX. Pøínos pro obec nebude pouze finanèní. Oèe❖ Drobný kovový odpad mùete odkládat do novì instalo- káváme výrazné zlepení úpravy tohoto místa.
vaného kontejneru, který je umístìn ve støedu obce ❖ Práce na obnovì vodovodu Na Vyhlídce pokraèují. Pøed
dokonèením je úsek od ulice Pod Lesem k Pøíkré. Zbývá
u sportovní haly.
❖ V záøí byla dokonèena obnova veøejného osvìtlení v ulici obnovit kratí úsek vodovodu od ulice Pøíkrá k Lomené.
Práce budou dokonèeny do konce øíjna.
Krátká.
Obnovené veøejné osvìtlení v ulici Krátká
Pronajatý pozemek
Obnova vodovodu v ulici Na Vyhlídce

❖ Práce na výstavbì kuelny probíhají tak jak byly naplánovány. Pøedbìný termín kolaudace je 15. listopad
a pøedbìný termín slavnostního otevøení je 23. listopad.
❖ Byt v peèovatelském domì èp. 313 byl na dobu jednoho
roku pronajat jedinému zájemci o toto bydlení.
❖ Rada obce odsouhlasila podání ádosti o vyjmutí pozemku p. è. 360/14 v k. ú. Moraveè (pod bývalou drtící
linkou) ze zemìdìlského pùdního fondu.
❖ Do souèasné doby projevilo zájem o pøidìlení kompostéru
70 obèanù. Jakmile to bude moné, poádá obec o dotaci
na zakoupení kompostérù.
❖ Pole mezi fotbalovým høitìm a ulicí Na Vyhlídce je od
záøí tohoto roku majetkem obce Chotoviny. Je tak zajitìn pozemek, který umoní dalí rozvoj naí obce.
(viz. foto)
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

OBEC CHOTOVINY VÁS ZVE DO DIVADLA
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Historky z Chotovinska
Bejvávalo I.

Za sto let se zmìní svìt, za sto
let tu nebudem! Tak zaèínal refrén
populární písnièky, kterou v roce
1899 zpívali nai pøedkové v oèekávání nástupu 20. století.
Ono se øekne sto let! Ale je to
málo nebo mnoho? V ivotì èlovìka to bezesporu je dlouhé období,
protoe pouze nìkolika vyvoleným
je dopøáno dosáhnout tohoto vìku.
Naopak v historii lidstva to je velice
krátká éra. Ale nìkteré století z obou
pohledù pøineslo v mylení lidí
a jejich pøístupu k ivotním situacím tolik zmìn, e se to ani nezdá
být moné.
Jak se za posledních sto let zmìnilo nazírání lidí na rùzné vìci a situace, si mùeme doloit i na minipøíbìzích z naeho regionu.
Starou pravdu, e na svìtì u ve
dávno bylo objeveno, ovem v trochu jiné formì, dokládá pøíhoda
z øíjna roku 1899. Tehdy chotovinský hostinský Karel Hlubocký zakoupil u místního kupce Nigrina balíèek
matièních sirek, výrobek chvalnì
známé suické firmy V. Scheinost.
Jaké ale bylo jeho pøekvapení, kdy
v krabièce vkusnì ozdobené v barvách provedeným portrétem uèitele
národù A. Komenského místo sirek
objevil serii malých, pikantních obrázkù, na kterých hambaté sleèny
bezostynì poodhalovaly své vnady! Hlubocký nejdøíve nechtìl vìøit
svým oèím, ale kdy se vzpamatoval, s povedenou krabièkou sirek
zamíøil na faru. Duchovní pastýø obrázky nejdøíve dùkladnì prostudoval a pak konstatoval, e to jednak je

dílo ïábla, a za druhé, e pochází
z Vídnì. Proto se na tuto nepøístojnost rozhodl neprodlenì upozornit
suickou firmu a u kupce Nigrina
pak zkontroloval obsah dalích krabièek sirek, aby tak pøedeel mravní
úhonì svých oveèek. Tak mi napadá,
jak by asi tito ctihodní mui zírali, kdyby vidìli, jaký pokrok jsme v tomto
smìru udìlali za pouhé století!
Onen hostinský ale dva roky pøed
tím proil mnohem horí pøíhodu.
Cestou z chotovinské eleznièní zastávky se jednou v podveèer setkal
s koèárem, který od vídeòského vlaku è. 211 vezl panstvo do zámku.
Protoe se Hlubocký zøejmì ne dost
rychle uhnul z cesty, panský koèí po
nìm lehl bièem a zpùsobil mu váné a hlavnì bolestné zranìní. Sousedé hned zapøáhli a neastného
hostinského dovezli do táborské nemocnice. Díky úsilí lékaøù se vánì
poranìné oko podaøilo zachránit, ale
Hlubockému zùstala na tváøi rudá
jizva a v dui pocit pokoøení. Chotovinské panstvo se ani neobtìovalo
optat po jeho zdraví, nato pak se
mu omluvit.
Z jiného soudku je tato pøíhoda:
Na èetnickou stanici v Chotovinách
se dostavil rolník Josef Vrtika
z Dìdic a udal mladého Josefa Krále, e chodí po lese a v kapse má
pytlácké oko na zvìø. Èetníci udání
bez jakéhokoliv provìøení postoupili soudu v Mladé Voici, který 
rovnì bez dùkazného øízení  Krále odsoudil do vìzení na jeden den.
To se ale mladíkovi nezdálo, a proto
se odvolal ke krajskému soudu v Táboøe.
Pøi hlavním líèení Vrtika uvedl,

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:

60 let JUDr. Leona Mlèáková, Chotoviny
Stanislav Knotek, Chotoviny
Jiøí Veèeøa, Chotoviny
Ing. Jiøí Slepièka, Beranova Lhota
6 5 let Marie imanová, Chotoviny
Karel Matouek, Èervené Záhoøí
70 let Frantiek Zrzavecký, Èervené Záhoøí
Vìra Dolealová, Chotoviny
Josef Pazourek, Chotoviny
Zdenìk arovec, Beranova Lhota
7 5 let Miroslav Dvoøák, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

e obalovaného potkal poblí svého lesa, a protoe ten mu nemohl
vysvìtlit, co tam pohledává, vrazil
mu pár facek a odvedl do svého stavení, kde ho zavøel do praseèího
chlívku. Pak u Krále provedl osobní
prohlídku, pøi které údajnì nalezl
drátìné oko. Pøestoe Král pøed sou-
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dem tvrdil, e mu musel nìkdo oko
podstrèit a e drát není jeho, soud
mu vymìøil trest sedmi dní tuhého
vìzení zostøeného jedním pùstem.
Odùvodnìní: obalovaný si nemá dát
do kapsy pytlácké oko a kdy u se
tak stane, nemá se pøibliovat k lesu.
Jaroslav Wimmer

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
aneb SVATOJÁNCI SE
ROZLOUÈILI S BABÍM LÉTEM

Obecní knihovna ve spolupráci se Spolkem pøátel Z a M
Chotoviny poøádá kadoroènì lampionový prùvod. Ne jinak
tomu bylo i letos, a tak jsme se seli v pátek 27. 9. v 18.45
hodin u kulturního domu, kde nejprve probìhlo ji tradièní vyhláení nejoriginálnìjího ruènì vyrobeného lampionu. Porota
sloená z øad návtìvníkù mìla úkol nelehký, nebo vybrat ten
nej mezi sedmadvaceti vskutku originálními lampiony, bylo
opravdu nesnadné. Na prvním místì se nakonec umístil lampion ve tvaru postavièky Creeper z poèítaèové hry Minecraft.
Poèasí nám po vyhláení dalo jasnì najevo, e léto je ji
nenávratnì pryè. Zaèalo doslova lít jako z konve, a tak se mnozí
zúèastnìní rozprchli domù. Letoní lampionový prùvod byl tedy
poprvé bez samotného prùvodu. I pøes nepøíznivé poèasí se
stateèní jedinci pøesunuli autem na hasièské cvièitì v Èerveném Záhoøí, kde na nì èekal teplý èaj, napeèené dobroty, pro
rodièe grog a nechybìl ani táborák k opékání pekáèkù. Divili
byste se, ale nali se i tací, kteøí si vytouený pekáèek v deti
skuteènì opekli!

Dìkuji SDH Èervené Záhoøí za skvìlou spolupráci a mé rodinì za pomoc s napeèením výborného sladkého pohotìní. Vìøím, e i pøes nepøízeò poèasí se lampionový prùvod povedl
a dìti si akci opravdu uily.
Zuzana Sumerauerová
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Cvièení dívek a en
2019/2020
Pravidelné cvièení zaèalo

ve støedu 2. øíjna 2019
Pondìlní rehabilitaèní
cvièení zahájíme

a 14. øíjna 2019 .
Vdy od 19 hodin .

Divadelní sezónu jsme zahájili v pátek 21. 9. 2019 v KD. Psychologickou komedii IJÍ MEZI NÁMI
nám pøijelo zahrát nezávislé divadelní studio DE FACTO MIMO z Jihlavy.
Z. Sumerauerová

A jdeme do finále...

Pøestavba / rekonstrukce / výstavba ètyødráhové kuelny se dostává do finálových
prací. Vechny plánované úkony se plní
a postupují dle vypracovaného harmonogramu, pøípadné nesrovnalosti a vzniklé nesoulady jsou operativnì øeeny.
Spolupráce vech zúèastnìných stran,
obec Chotoviny / stavební firma FIMAX
p. Filip / oddíl kuelek TJ Sokol, je pøíkladná.
Blíí se nám opravdu závìr celé akce, jsou
hotové vnitøní i venkovní omítky, namon-

tované topení, kompletuje se elektroinstalace, ohøevy, ventilace, malby. Bude se provádìt závìreèný úklid tak, aby ve bylo pøipraveno k montái segmentových drah
a automatických stavìèù kuelek (ASK) dodavatelskou firmou JaR Digital Vracov, které je naplánováno z dùvodu vyschnutí na
poadovanou maximální vlhkost na 22. øíjna
2019 (délka prací cca 3 týdny ). Na závìr se
dokonèí venkovní terénní úpravy A JE TO !
Plánovaný termín kolaudace objektu je
pátek 15. 11. 2019.

Teï to hlavní: Slavnostní otevøení
nové, moderní ètyødráhové
kuelny je pøedbìnì
plánováno na sobotu
23. listopadu 2019 odpoledne.
Tímto si dovolujeme pozvat vás, bývalé,
souèasné i budoucí kuelkáøe, pøíznivce,
diváky i fanouky na tuto velkou spoleèenskou událost.
V rámci otevøení bude monost nové dráhy si také vyzkouet, podmínkou je pouze
èistá sportovní obuv, tak nezapomeòte!

Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2019 / 2020
Koneènì po pøedlouhé pøestávce, odpoèinku, chybìjícím tréninku se rozehrály první mistrovské zápasy vech úrovní.
Probíhají poèáteèní boje o body a nakroèení do soutìí, jak to bývá, jednou úspìnì, podruhé ménì...
Drustvo A  Divize Jih
PSJ Jihlava B  Chotoviny

3136 - 3073  5 : 3
Hein 575,
Køemen + David Bartoò 461, Jan Bartoò 526,
Vacko 469, Hrstka 548, Bervida 494.
Soutì zaèínáme stejným zápasem jako na konci minulé sezóny. Bohuel i se stejným výsledkem. A na výjimky (Zbynìk, Libor) nehrajeme
dobøe a tudí jsme bez nároku na úspìch.
N. Mìsto n. Moravì  Chotoviny 2618 - 2657  3 : 5 Jan Bartoò 481,
David Bartoò + Køemen 412, Vacko 415, Bervida 434, Hein 470, Hrstka 445.
Výlet na dalekou Moravu se vydaøil, nové dráhy nám sedly, parádními
výkony (Honza, opìt Zbynìk a Libor) jsme soupeøe, který se vrátil do
divize, pøekvapili. Zaslouenì vítìzíme a odváíme body.
TJ Sokol Sobìnov  Chotoviny 2530 - 2522  4 : 4 Jan Bartoò 457,
Køemen 390, Vacko 358, David Bartoò 420, Hein 444, Hrstka 453.
Znovu daleko, tentokrát na jih. Zaèátek nic moc, ale potom se zlepujeme a od poloviny zápasu jdeme po bodech, nakonec pìkná cenná remíza, v závìru chybí 8 kuelek.
TJ Slovan J. Hradec  Chotoviny 2435 - 2346  6 : 2 David Bartoò 418,
Jan Bartoò 416, Hein 381, Køemen 361, Bervida 400, Hrstka 370.
Snaha o rekonstrukci rozbìitì se Slovanu a mìstu vùbec nepovedla,
lino poloené na betonu - se standardní hrou málo spoleèného. Odjídíme otráveni a bez bodù.

Drustvo D  Okresní pøebor

TJ Sp. Sobìslav B  Chotoviny D 2086 - 2073  6 : 2
Otradovec 393,
mejkal 343, Nohejlová 329, M. Køemenová 345, Filip 343, Pilaøová 320.
Na úvod okresu a na rozehrání soutìe tìká kuelna v Sobìslavi.
Povzbuzeni výkonem béèka jsme sice bojovali, ale nestaèilo to.

Drustvo B  Krajský pøebor I.
Èeský Krumlov  Chotoviny B

2347 - 2340  5 : 3 Chobotský 410,
Lenka Køemenová ml. 363, Svaèina 394,
Lenka Køemenová 391, Makovec 399, Kuèerová 383.
Krumlov hraje doma na naem ne pøíli oblíbeném Dynamu ÈB, ale
alespoò jsou ance stejné. Po vyrovnaných výkonech máme o pouhých
7 kuelek ménì a jedeme domù s prázdnou.
TJ Sp. Sobìslav  Chotoviny B 2365 - 2393  3 : 5 Svatoová 426,
Chobotský 392, Makovcová 396, Køemenová 383, Svaèina 390, Makovec 406.
V Sobìslavi se èasto neboduje, ale hrajeme slunì, Iva dokonce výbornì, tak se nakonec mùeme radovat z vítìzství a plných bodù.
TJ Sokol N. Hrady  Chotoviny B 2615 - 2407  8 : 0
Kuèerová 418,
Chobotský 413, Makovcová 386, Svatoová 396,
Lenka Køemenová ml. 365, Pavel Makovec 429.
Zájezd do Novohradských hor se pøíli nepovedl. Loòský úèastník divize
se nenechal zaskoèit, po naich výkonech vyhrává 8 : 0 a na zpáteèní
cestu nám pøibaluje kanára.

PMN

Kromì uvedených pravidelných soutìí dospìlých se nae mláde zúèastnila prvního turnaje  Poháru mladých nadìjí (PMN).
Na zaèátek jsme nehráli vùbec patnì, skoro bez tréninku to dopadlo nad
oèekávání dobøe.
PMN Kamenice nad Lipou 60 hs:
mladí áci  Matìj Poula 261 / prùbìnì 5. místo, Filip Vylít 241/ 21.,
Vítek Vacko 224 / 40.,
mladí ákynì  Kateøina Køemenová ( poprvé ) 191/ 40. prùb. místo.
M. Vacko
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OSM ZÁPASÙ, OSM BODÙ! ÁÈKU SE NA ZAÈÁTKU SEZONY
svou domácí tvrz a zví- start do nové sezony, kouè KøíNEDAØÍ CHYTIT DOBRÝ VÍTR uhájila
tìzila 3:1. Bondarev dal i s pøi- ka øeí spoustu absencí.

Chotovinský A tým má na
zaèátku øíjna za sebou velkou
èást fotbalového podzimu, výsledkovì ani bodovì to ale zatím není úplnì ono. Chotovinský výbìr je v I. B tøídì jedenáctý a v tabulce mu svítí u názvu
osm bodù.
Ale pojïme pìknì od zaèátku.
Áèko se vracelo se tøemi body
z Boetic. O týden pozdìji potom èekaly na domácím svatostánku Chyky. Na výhru se
ale Chotovinám navázat nepodaøilo. Bojovný výkon vedl jen
k remíze 1:1.
Èekalo se tak, e venku v Øepèi to bude jízda. Kombinovaný
tým Øepèe a Opaøan od zaèátku
sezony tápe a nedaøí se mu sbírat body doma ani na høitích
soupeøù. Vstup do zápasu mìly
hosté fantastický, po ètyøech
minutách vedly a vechno naznaèovalo klidný prùbìh zápasu.
Jene za dalí dvì minuty bylo
vyrovnáno, penaltu ale vidìl zøejmì jen rozhodèí. A tìsnì pøed

poloèasem domácí otoèili skóre. Chotoviny u nedokázaly zareagovat a darovaly tak svému
soupeøi první tøi body do tabulky.
Vechno bylo natìstí zapomenuto poslední záøijový víkend. Stovku divákù na domácím stadionu bavila kanonáda
nad Mirovicemi. Dvìma góly
a jednou asistencí se blýskl
Bondarev, jednou se pak trefili
Vrhel, Logojda, Kromka a Kubela a Chotoviny porazily svého soupeøe a neèekanì vysoko 6:3.
Po 15 minutách jsme vedli
3:0, a to urèitì rozhodlo. Pak u
jsme zápas jen kontrolovali
a pøestøelku si uili, hodnotil
trenér Køíka.
Poslední zápas pøed uzávìrkou tohoto èísla, to byla kadoroènì oèekávaná velká podívaná. Derby s Mladou Voicí. V loòské sezonì Chotoviny zvládly
zápas na høiti svého soupeøe,
doma pak ale pøila poráka.
Letos tomu ale v prvním støetnutí bylo jinak. Mladá Voice

spìním obránce soupeøe Chotovinám vedení, Mladá Voice
pak ale tøemi góly zápas otoèila. Tradiènì hodnì vyhecovaný
zápas vidìl penaltu i èervenou
kartu.
Prohra nás samozøejmì netìí, ale soupeø nás pøehrál a výhru si zaslouil víc ne my. Hodnì mì natval výkon rozhodèího, vyhecovaný zápas podle
mého hodnì ovlivnil, zlobil se
trenér.
Chotoviny neproívají ideální

Kosí nás zranìní a nemoci,
v plné síle jsme jetì vlastnì nebyli. Ani tréninková úèast není
ideální, kvùli tomu si myslím, e
jsme v souèasné situaci, øíká
trenér A týmu.
Podzim ale trenér stále nevidí
è e r n ì. Ne j d ù l e  i t ì j  í b u d e
zvládnout nedìlní zápas s Milevskem B. Vìøím, e to zlomíme a vyhrajeme, dodává kouè.
Tak doufejme, e se jeho svìøencùm v nedìli proti Milevsku
B bude daøit. Pøijïte fandit!

Rozlosování následujících zápasù
Mui A
9.
10.
11.
12.
13.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Ne 13. 10. Chotoviny  Milevsko B
So 19. 10. Vìtrovy  Chotoviny
So 26. 10. Chotoviny  Bøeznice
So 2. 11. eleè  Chotoviny
So 9. 11. Hraditì  Chotoviny

15:30
15:30
14:30
10:30
14:00

Mui B

8. kolo Ne 13. 10. Dynamo Roudná  Chotoviny B 15:30
9. kolo Ne 20. 10. Chotoviny B  Makov Hùrka
14:00
10. kolo So 26. 10. FC HD2D (Malice)  Chotoviny B 14:00

VYDAØENÁ AKCE DÌTI V POHYBU! FOTBAL SI NA HØITI UÍVALO 52 DÌTÍ

Fotbalový oddíl ve spolupráci se Základní a mateøskou kolou v
Chotovinách uspoøádal v polovinì záøí fotbalové dopoledne pro
pøedkolní dìti a dìti z prvních tøíd základní koly.
Akce DÌTI V POHYBU pøilákala 52 dìtí, které pod dohledem
uèitelek ze koly a fotbalových trenérù spolu s pomocníky z A týmu procházely nìkolik stanovi zamìøených hlavnì na pohyb
a práci s balonem.

Dìti si uívaly kadý okamik zajímavého dopoledne plného soutìí a vichni vìøí, e alespoò nìkteré uvidíme za pár let pobíhat na
høiti v dresu hlavního chotovinského týmu - tedy áèka.
Náznak se jednoznaènì zrodil u teï. Protoe na otázku, co se
dìtem na celé akci líbilo nejvíc, byla jednoznaèná odpovìï. Pøece
Stránku pøipravil D. Mendel ml.
fotbal!

