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Roèník XXIV.

Èíslo 9

záøí 2016

ZDARMA

2. èervence roku 1266 ve sporu
Hynka z Vlaimì a Racka z Toic jako
svìdek vystoupil Boøislav z Chotovin a díky tomu padla první písemná
zmínka o naí obci. Od této události
uplynulo ji 750 let a my jsme si
toto výroèí pøipomnìli na Chotovinských slavnostech.
Slavnosti zaèaly netradiènì ji
v pátek 12. srpna. V sále kulturního
domu probìhl koncert chotovinských dìtí, které navtìvují Základní
umìleckou kolu v Táboøe nebo
úspìnì reprezentují nai obec v pìveckých soutìích. Koncert vyvrcholil vystoupením konzervatoristù

Miroslavy Honzové a Václava Peloucha a Barbory Brabcové, která letos
obsadila neuvìøitelné 10. místo v soutìi Praské jaro.
Na dvì stì divákù koncertu zároveò zhlédlo výstavu fotografií dokumentující historii naí obce, obrazy
a kresby pana Miroslava Zelenky
a také výstavu gladiol. Bìhem koncertu ochutnali návtìvníci medovinu naich vèelaøù a v pøedsálí si prohlédli prezentace místních spolkù.
Také druhý den Chotovinských
slavností se povedl. Na fotbalovém
høiti vyhrávala Budvarka. Celým
odpolednem nás provázeli moderátoøi Duan Mendel a Inna Puhajková, kolegové ze sportovní redakce
TV Nova, a proto na slavnostech nechybìlo pøátelské fotbalové utkání
mezi výbìry Buchlovic a Chotovin.
Sportovní nadenci si nenechali ujít
koulení zdarma v místní kuelnì
a také pro dìti byl pøipraven pestrý
program. Kromì soutìí a skákacího hradu na nì èekal koèovný samostøel, myslivecká poznávací hra,
pohádka nebo výstava historické hasièské techniky. Nejen malé návtìvníky zaujala prezentace Jednotky
SDH Chotoviny, kdy jsme na vlastní

oèi vidìli rozstøíhání auta. Chotovintí chovatelé si pøipravili výstavu
domácích zvíøat a dìti na oplátku
ukázaly, jak vidí Chotoviny, nebo
pøed vstupem na fotbalové høitì
jsme mohli obdivovat jejich výtvarná díla ze soutìe Chotoviny - místo, kde iju rád/a.
Hasièi si pro ostatní spolky pøipravili netradièní soutì, bìhem které se ukázalo, e porazit fotbalovým
míèem plechovky, smotat hadici,
zatlouct høebíky a hlavnì vypít pùllitr piva brèkem není zase a tak jednoduché. Nejlépe to lo èlenùm SDH

Beranova Lhota, kteøí v konkurenci
osmi týmù soutì vyhráli.
S blíící se osmnáctou hodinou
vichni netrpìlivì vyhlíeli slibovaný rekord slavností. Obec Chotoviny si pro nás pøipravila 750 balonkù, které jsme za doprovodu fanfár
spoleènì vypustili. Nebe nad námi
se tak na chvilku promìnilo do bílozelené barvy.
Po bohaté tombole se zaèal prostor pøed pódiem plnit fanouky
hudební skupiny KEKS. Zatímco na
høiti lidé tanèili a zpívali známé hity
spoleènì se zpìvákem, v sále kulturního domu probíhal zcela jiný
koncert. Cimbálovka z Buchlovic
nám bravurnì pøedvedla, jak se hraje a zpívá na Moravì. Duo Václav
Plocha k potìení návtìvníkù hrálo
jetì po pùlnoci.
Na høiti se tanèilo témìø do dvou
hodin do rána. Kapelu KEKS vystøídala revivalová kapela La Sklerosa
a hrála opravdu skvìle.
Slavnosti se vydaøily. Pøálo nám
poèasí, selo se hodnì lidí, program
byl pestrý. Obec Chotoviny nám pøipravila pìknou oslavu 750. výroèí
a vichni jsme si tak mohli pøipomenout, e Chotoviny jsou opravdu
místem, kde ijeme rádi.
Martina Sochùrková

750 let Chotovin
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Myslivecký spolek
Chotoviny z.s.
 Informace pro obèany 

V mìsíci èervenci byla v honitbì Chotoviny nalezena
past na zvìø (nalíèené oko z drátu). Zvìø chycená do
oka nesmírnì trpí. Dle zákona se jedná o pytláctví.

Proto bychom chtìli poprosit obèany, pokud by
nìkdo nìkde nìjaké podobné zaøízení nael, aby
kontaktoval mysliveckou strá
 Josef Krejèí, Rostislav Passler, Jaroslav Herma,
pøedsedu Ladislava Maree a nebo mysliveckého
hospodáøe Jaroslava Petráòka tel: 602 685 959.
Dìkujeme za pomoc MS hospodáø Jaroslav Petránìk

Úklid po psech
Po vydání obecnì závazné
vyhláky o pravidlech pohybu psù na veøejném prostranství obec uèinila dalí
krok k udrení poøádku
v obci. V Chotovinách a Èerveném Záhoøí rozmístila
6 koù na psí exkrementy.
Jejich souèástí jsou papírové sáèky s kartonovou stìrkou, která majiteli psa
usnadní úklid. Tyto koe nejsou urèeny pro vhazování
jiných odpadkù.
Obú
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STØÍPKY Z OBCE

❖ V èervenci byly dokonèeny práce na vybudování no-

vých chodníkù ve støedu Chotovin. Díky nim se dnes
mohou chodci ve støedu obce cítít bezpeènìji.
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❖ Rada obce rozhodla vypracovat ádost o dotaci na ná-

kup domácích kompostérù. Chceme tím podpoøit kompostování pøímo u naich domù a sníit tak mnoství
vyváeného biologického odpadu.
❖ V sobotu 20.srpna se výprava sloená pøedevím z naich hasièù zúèastnila oslav 140. výroèí zaloení SDH Buchlovice. Dopoledne jsme se zúèastnili me svaté v kostele
sv. Martina, poloení vìncù k památníku zesnulých
a slavnostního setkání úèastníkù a hostù v hotelu Buchlovice. Odpoledne byly k vidìní ukázky místních hasièù,
veèer probìhla na buchlovickém námìstí taneèní zábava.

❖ V prostoru nad nádraím bylo pro vznikající toènu dopl-

nìno dopravní znaèení a upravena zeleò bránící výhledu pøi výjezdu na hlavní komunikaci. Nyní jednáme o tom,
které autobusové spoje k nám mohou a budou zajídìt.

❖ V srpnu byla vymìnìna støení krytina na budovì obecního úøadu.

❖ Od záøí budou v naí obci pracovat v rámci veøejnì pro-

spìných prací dalí ètyøi pracovníci z Úøadu práce
v Táboøe.
❖ O letních prázdninách dolo ke zøícení terasy u kuelny
TJ Sokol Chotoviny. Døevìná terasa bude demontována
a nahrazena terasou novou. Jednání o podobì nové terasy a finanèních záleitostech probíhají.

Váení obèané, dovolte mi, abych Vás
informovala o volbách, které v naí obci
pøipravujeme.
Jak jistì víte, èekají nás volby do zastupitelstva Jihoèeského kraje a opìt po esti
létech máme monost zúèastnit se voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu Èeské republiky,
volební obvod è. 13 Tábor. Datum voleb
stanovil prezident republiky na 7. a 8. øíjna
2016 a v pøípadì, e senátor nebude zvolen v prvním kole, bude následovat kolo
druhé ve dnech 15. a 16 øíjna 2016.
Volební místnosti budou otevøeny v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volební místnosti budou pøipraveny
v pøízemí nové budovy Základní koly
v Chotovinách. Zde budou moci volit obèané vech vesnic naí obce, kromì Jeníè-

kovy a Brouèkovy Lhoty. Pro ty bude pøipravena volební místnost v budovì osadního výboru v Jeníèkovì Lhotì.
Obèany, kteøí chtìjí volit, ale nemohou
se do volební místnosti dostavit, na poádání navtíví volební komisaøi s pøenosnou
volební schránkou.
Volební lístky Vám budou doruèeny do
potovních schránek nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb, ale kdy je s sebou k volbám nepøinesete, budou vám vydány nové.
V pøípadì konání druhého kola voleb do
Senátu vám budou hlasovací lístky vydány
pøímo ve volební místnosti.

Podìkování

Mgr. Zdenìk Turek

Na závìr jetì pøipomínám, e volièem
do zastupitelstva kraje je státní obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a má trvalé
bydlitì v obci, která náleí do územního
obvodu kraje.
Volièem do Senátu je státní obèan Èeské republiky, který alespoò ve druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let. Ve druhém kole
voleb do Senátu mùe volit i obèan, který
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl vìku nejménì 18 let.
Uvedené skuteènosti prokáete platným
obèanským prùkazem nebo platným cestovním dokladem.
Marie Knotková

Dìkuji za úèast a pìknou prezentaci na CHOTOVINSKÝCH
SLAVNOSTECH 2016 tìmto spolkùm a organizacím:
Èeskému svazu chovatelù Chotoviny, ÈZS ZO Chotoviny, Klubu seniorù, MS Chotoviny, z.s., SDH Beranova Lhota, SDH Èervené Záhoøí, SDH Chotoviny, SDH Moraveè, SDH Øevnov, Spolku pøátel
koly Chotoviny, Spolku upky Dupky  Jeníèkova Lhota, TJ Sokol
Chotoviny, Vèelaøskému spolku Chotoviny, Jednotce sboru dobrovolných hasièù Obce Chotoviny a vem, kteøí se na pøípravì a zdárném prùbìhu slavností podíleli.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce
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NÁBOR MLADÝCH HASIÈÙ A HASIÈEK

V sobotu 16. èervence odpoledne se
uskuteènil na naem cvièiti v Èerveném Záhoøí nábor mladých hasièù a hasièek. Pro vechny nové tváøe jsme si na
uvítanou pøichystali ukázku soutìního poárního útoku, o který se postarali nai starí hasièi. Dále si dìti mohly samy vyzkouet jednu z disciplín soutìe  støíkání dberovou støíkaèkou, která sklidila u dìtí velký
úspìch. Nechybìly ani jiné soutìe jako
skákání v pytlích, pøetahování lanem, tradièní kuelník. Navíc si dìti mohly prohlédnout hasièský vùz, který nám pøivezli èlenové JSDHO Chotoviny, kteøí vem ukázali
a výbornì okomentovali vekeré vybavení
vozidla. Nechybìly ani názorné ukázky, napø.
pøedvedení hydraulického vyproovacího
zaøízení, záchrana zranìného, ukázka obleku s dýchacím pøístrojem, haení poáru
a mnoho dalích uiteèných vìcí.

Vìøím, e vechny zúèastnìné dìti
se bavily stejnì dobøe jako my a v záøí se
sejdeme se stejným nadením na první
hodinì krouku.

Na závìr bychom rádi podìkovali vem dìtem a rodièùm za úèast a budeme se tìit na dalí spolupráci. SDH Èervené Záhoøí
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Dìti se bavily v prostoru pøed kostelem
Chotovinské slavnosti nabídly i v letoním roce dìtskou zónu.
V pøíjemném prostøedí pøed kostelem sv. Petra a Pavla èekal na dìti
bohatý program, který procvièil nejen dìtská tìla, ale i jejich bystré mozeèky. Dìti si vyzkouely chùzi po provaze, støelbu ze vzduchovky, rodinný fotbálek, shazování plechovek nebo mysliveckou
poznávací hru. Nechybìlo ani stále oblíbené malování na oblièej.
A tak se bìhem krátké chvíle dìti promìnily na tygøíky, koèièky,
princezny, motýly nebo netopýry. Pomyslným dárkem k výroèí obce
byla døevìná puzzle se znakem Chotovin, do jejich skládání se
s chutí pustili také dospìlí. Táborské Divadlo Dokola zpestøilo od-

poledne loutkovou pohádkou O hloupym Honzoj. Pohádka vem
pøipomnìla, e tìstí, které dlouze hledáme jinde, máme èastokrát
úplnì nadosah. Malí i velcí návtìvníci slavností si té se zájmem
prohlédli výstavu historické hasièské techniky, která vhodnì doplnila dìtskou zónu. O tom, jak svou obec vnímají kolní dìti, se
návtìvníci mohli pøesvìdèit pøi zhlédnutí výstavy nádherných
obrázkù z výtvarné soutìe Chotoviny  místo, kde iji rád/a.
Dìtskou zónu pøipravil Spolek pøátel koly ve spolupráci s místními myslivci a dobrovolnými hasièi.
Jana Lorencová
pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny

Zahrádkáøi pøipravili výstavu gladiol

Na letoních Chotovinských slavnostech se podílely místní spolky a chotovintí zahrádkáøi nemohli chybìt.
Od pátku 12. srpna do ètvrtka 18. srpna jsme v sále kulturního domu mohli
zhlédnout výstavu fotografií dokumentující historii naí obce a obrazy pana
Miroslava Zelenky. Pomyslnou tøenièkou na dortu pak byla výstava gladiol.
V Chotovinách prezentovali své kvìtiny pìstitelé Duan Sloiar z Neznaova,
Jiøí Petr z Plané nad Lunicí a Václav Rokos z Jeníèkovy Lhoty.
Stovkami gladiol vyzdobili zahrádkáøi také pódium a pøedali tak svou radost
z kvìtin vem návtìvníkùm Chotovinských slavností. Martina Sochùrková
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Není to tak dávno, co se øíkalo, e nebýt silnic pocukrovaných èerstvì sklizeným zrnem
spadaným z vozù sváejících
novou úrodu a tím pádem i pøeraeného ptactva a jiných ivoèichù, mìáci by ani nevìdìli,
e skonèily nì. Kdepak jsou
doby naich dìdeèkù, kdy se
oslavoval nejen poslední snop,
ale i ebøiòák a chasa bujnì slavila doínky!
Na Jistebnicku pøed stotøiceti
lety skonèily nì 2. záøí a v Køivoínì vázali poslední oves.
Bylo dobrým zvykem, e taková
událost vdy skonèila veobecným veselím tìch, kteøí mìli tìkou lopotu za sebou a obilí se
podaøilo do stodol dostat v poøádku a hlavnì suché. Také v Køivoínì tomu tehdy nebylo jinak.
Na poli se pilo pivo i koøalka,
pojednou se tu objevila harmonika a tak se vesele zpívalo i tancovalo.
Tehdy se tu spolu s ostatními veselil i zemìdìlský nádeník
Josef Vavøena. Byl v dobré míøe
a ani malé slovní nedorozumìní, které mìl jednu chvíli se svou
sousedkou Lucií Buòatovou,
ho nevyvedlo z dobré nálady.
Koneènì co mezi dobrými sousedy platí nìjaké to ostøejí slovo, zvlá kdy má èlovìk trochu upito! Navíc Buòatová byla
dost zkuená ena, znala tuto
starou pravdu a k její cti je nutno pøièíst, e jí také shovívavì
respektovala.
Lidé se veselili bez ohledu na
èas, ale Vavøena odeel døív,
protoe se potøeboval zastavit
na statku u svého pøedstaveného. Na dvoøe statku potkal èeledína vehlu, se kterým mìl
v minulosti nìjaké nesrovnalosti. Slovo dalo slovo a Vavøena, posilnìný alkoholem, doel
ke vehlovi a vyal mu dva políèky. Pravdìpodobnì by mu
i nìco pøidal, kdyby celý výjev
nesledoval pan pøedstavený,
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který ráznì zakroèil. Rozlícený
Vavøena ale nechtìl ustoupit
a tak mu pøedstavený pohrozil,
e kdy okamitì nepøestane,
nechá ho svázat dokud nevystøízliví a nepøestane dìlat hlouposti.
To na Vavøenu platilo. vehlu nechal být a chystal se jít
domù, ale vtom na dvoøe uvidìl
Buòatovou. Právì se vracela
z pole a kdy uvidìla pana pøedstaveného, dala se s ním do øeèi.
Vavøena vidìl, jak spolu delí èas
ivì diskutují a hnìtlo ho, e pro
velkou vzdálenost neslyel,
o èem hovoøí. A tak se stalo, e
jeho mozek, ovlivnìný alkoholem, mu vyloil, e Buòatová si
kvùli slovní arvátce, kterou
spolu mìli na poli, na nìj
u pøedstaveného stìuje. Protoe z jejich rozhovoru nezaslechl
ani slùvko, po chvíli zklamanì
odeel domù, ale na celou vìc
nepøestával myslet. Byl pøesvìdèen, e ho Buòatová u pøedstaveného popinila a bùhvíco
o nìm povídala.
Nic netuící Buòatová, která
od Vavøeny bydlela vzdálena jen
asi 50 metrù, veèer slyela, jak
její soused volá a vyzývá jí, aby
mu popravdì øekla, o èem mluvila s pøedstaveným. Nevìnovala tomu pozornost, protoe byla
pøesvìdèena, e z Vavøeny jetì
mluví alkohol a tak na jeho výzvy nereagovala. Ten si ale její
mlèení vyloil úplnì jinak. Zael
za svou manelkou a øekl, aby
se pøipravila na to, e bude vdova. Prý mu nezbývá nic jiného,
ne se zastøelit, protoe ráno si
urèitì pro nìj pøijdou èetníci,
protoe se popral se vehlou,
odporoval pøedstavenému a navíc si na nìj stìovala sousedka Buòatová  a to ve mu prý
jen tak neprojde. Takovou ostudu by prý nepøeil. Po tìchto
slovech sejmul ze zdi puku
a vyel pøed své stavení.
Vydìená manelka za svým
muem vybìhla do tmy, Vavøenu dostihla a snaila se mu vy-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
6 5 let Frantiek Másílko, Èervené Záhoøí
70 let JUDr. Josef Kalina, Èervené Záhoøí
7 5 let Milada Svaèinová, Èervené Záhoøí
90 let Jarmila Kùtová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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rvat puku z ruky. Tahanici ukonèil výstøel, po kterém se oba
manelé vzpamatovali a o puku se pøestali pøetahovat. Poslouchali, zda sousedé budou
na výstøel nìjak reagovat, ale nic
se nedìlo. Vavøena po chvíli dal
na manelèiny prosby, vrátil se
s ní domù a brzy li spát.
Druhý den èasnì ráno byl
u Buòatù poprask! V místnosti,
kde Buòatová spala, jim v noci
nìjaký zlotøilec prostøelil okno
a støela zasáhla enu do nohy.
Pøivolaný lékaø konstatoval, e
jde o tìké zranìní, které zanechá trvalé následky.
Èetníci mìli lehkou práci 
pachatele nemuseli hledat. Jakmile se Vavøena ráno doslechl,
co se u Buòatù stalo, dobìhl
k sousedùm a Buòatovou pro
boha prosil za odputìní, protoe prý to pravdìpodobnì byl
on, kdo jí ublíil. Ta ale jeho obvinìní pøi výslechu kategoricky
odmítla. Uvedla, e nevidí jediný dùvod, proè by mìl Vavøena
k ní cítit nenávist. Obì rodiny
prý ijí v normálních sousedských vztazích, a slovní potyèku pøi doínkách prý povauje
za bezvýznamnou a s pøedstaveným vedla vzruenou debatu
proto, e jí bez vysvìtlení pøeloil na ménì placenou práci. Pøitom o Vavøenovi prý nepadlo ani
slovo.
Pøesto dolo k soudnímu
jednání a obalovaným byl nádeník Josef Vavøena, otec devíti nezletilých dìtí, který sám pøipustil monost, e Buòatovou
mohla zasáhnout støela, která
nechtìna vyla z jeho puky,
kdy se s manelkou o ní pøetahovali. Velkým pøekvapením ale
byl odborný posudek znalcù,
kteøí absolutnì vylouèili, e by
Buòatová mohla být takovým
zpùsobem zranìna. Podle jejich
vyjádøení by pachatel musel velice peèlivì zamíøit a navíc z nesmírnì sloité pozice, èeho
podnapilý Vavøena rozhodnì
nebyl schopen. K tomu soud
neshledal jediný motiv ke spáchání takového èinu.
Vavøena byl zprotìn obaloby, ale pøesto byl odsouzen,
a to pro nedovolené drení zbra-

Spolek pøátel koly
Chotoviny Vás
ve kolním roce
2016/2017
srdeènì zve
na tyto akce:

Mikuláská
nadílka
3. 12. 2016


Dìtský karneval
11. 2. 2017


kolní slavnost
11. 3. 2017


Guláování
1. 4. 2017


Den dìtí

27. 5. 2017
Sledujte samostatné
programové plakáty!

Tìíme se
na setkání s Vámi!

SVATOJÁNCI
SE LOUÈÍ
S BABÍM LÉTEM

Milí ètenáøi i neètenáøi,
Obecní knihovna Chotoviny
Vás zve na lampionový prùvod,
který se koná dne 30. 9. 2016.
Sraz pøed knihovnou v 19 hod.
S sebou vezmìte dobrou náladu,
buøtíky, keèup, hoøèici, chleba
a hlavnì lampion.
Za obecní knihovnu
Zuzana Sumerauerová

nì. Za to vyfasoval pìt let tìkého aláøe. Kdo byl oním záhadným støelcem se neví do
dneka.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci
tìpán Kovaøík
Moraveè

Tereza Málková
Chotoviny

Emma Radoová
Jeníèkova Lhota
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Konec lenoení  léto sice nekonèí, ale sezóna 2016  2017 klepe na dveøe
Mistrovské soutìe jsou dlouhé a nároèné, proto kadý pøivítá zaslouilý posezónní odpoèinek. Nicménì najdou se i nadenci, kteøí pokraèují úèastí v øadì turnajù,
které jsou výborným zpestøením a odreagováním po nároèné sezónì. Také v letoní
pøestávce se odehrálo nìkolik výborných
výkonù.
Nejvíce se nám daøilo v Pelhøimovì  turnaj dvojic 2 x 120 hs. Pøi obhajobì loòského vítìzství opìt 1. místo  Bartoò/ Hein
1135 kuelek. Velice gratulujeme, výbornì
obsazený podnik a zaslouený titul! Dále
pak vybírám: Nová Bystøice 200 hs tandemy 7. místo  Hein/ Bartoò 909. Kamenice
dvojice 2 x 100 hs 4. místo  Hrstka/ Bartoò 884. Sezimovo Ústí 3. místo  Hein 431.
Dalí turnaje pak byly ji pøípravou na novou sezónu. Praha ikov 2x 200 hs 4. místo Bartoò 886 + Hein 926, 12. místo Hrstka
869 + Vacko 868. Pøelouè 2 x 120 hs Hein
565 + Bartoò 546. Hrát se dá i v létì, kadý
má monost vyhledat, pøihlásit se a vyzkouet nové kuelny.
Konec rekapitulace a hurá do soutìního roèníku 2016  2017!
Tradiènì jsme zahájili otevøením kuelny pro veøejnost v rámci Chotovinských
slavností, letos umocnìné 750. výroèím
zaloení obce. Zájem o prohlídku, prosté
koulení i pokus o opravdovou hru skuteènì obrovský. Tøeba se právì rodí noví mladí adepti kuelkáøského sportu, kteøí si najdou cestu k nám i bìhem roku. Pro aktivní
zapojení do oddílu a hraní jsou vem dveøe
otevøeny.

Letoní, ji 6. roèník Memoriálu Václava
Otradovce, se odehrál v termínu 17.  20.
srpna 2016. Turnaje tøíèlenných drustev
v netradièní a velmi nároèné disciplínì na
120 hodù (2 x 10 plných + 50 doráky) se
nakonec zúèastnilo 14 drustev z I., II. a III.
ligy, divize, KP, domácích i hráèù pùsobících v zahranièí. První místo obhájilo drustvo Lokomotivy Tábor, ale tentokrát tým B
ve sloení Petr Bystøický, Petr Chval a Borek
Jelínek výkonem 1212 bodù. Na druhém
místì TJ Sokol Chýnov 1202  Dvoøák, Petrù, Dvoøáková. Tøetí skonèilo domácí drustvo Chotoviny A  Jan Bartoò, Libor Hrstka a Zbynìk Hein výkonem 1155 bodù.
V jednotlivcích zvítìzil Pavel Petrù ze
Sokola Chýnov výkonem 430, na druhém
místì skonèil táborský Petr Chval 425, tøetí
Miroslav Votápek  Slovan Kamenice. Bohuel tentokrát se domácí borci neprosadili, nejlepí Honza Bartoò obsadil 12. místo
389. Nejlepí enou, hráèkou turnaje, byla
chýnovská Alena Kovandová za 393. V kategorii mladý hráè/hráèka se výkonem 371
kuelek ukázala nadìjná Michaela Dvoøáková  Sokol Chýnov.
Ohlasy hostujících drustev na krásný
turnaj, prostøedí a hodnotné ceny na úvod
sezóny jsou potìitelné a dávají nám sílu
pro dalí roèníky. Organizaènì nároèný, ale
zvládnutý víkend je vizitkou celého oddílu.
Dìkujeme Obecnímu úøadu Chotoviny
a sponzorùm VagnerPool Praha/ Bazénové
pøísluenství, Jan Bartoò/ HOLBA a Petr
Merxbauer za vìcné ceny a pomoc.

To je tedy na úvod ve
ze statistik a z pøípravy,
mistrovská utkání a urputné
boje o cenné body
opravdu mohou
zaèít.
Pro letoek v oddíle nic nového.
I. kuelkáøská liga dorostu  I. KLD, drustvo A  Divize Jih, B  Krajský pøebor I.,
D  Okresní pøebor Tábor, dorost B Okresní
soutì Tábor. Drustva se vrhnou do bojù
v nezmìnìném sloení, pouze z D pøechází
béèko posílit Milo Filip a v déèku se objeví
bývalá nae dorostenka Martina mejkalová/ Pekaøová. Zpestøením pro dorost jsou
také pohárové úèasti v Pohárù mladých
nadìjí a Èeském poháru dorostu.
Vem naim zástupcùm budeme dret
palce a pøát jim co nejlepí pøedvádìné výkony. Snad i nai pøíznivci a fanouci si
najdou cestu na mistrovská utkání a podpoøí nás v bojích o body.
M. Vacko

Domácí utkání v mìsíci záøí 2016:
Drustvo A  Divize JIH
9. 9. 2016 pátek 17:30
Chotoviny  TJ Tøebíè B
23. 9. 2016 pátek 17:30
Chotoviny  TJ Spartak Pelhøimov

Dorost  I. KLD
18. 9. 2016 nedìle 10:00
Chotoviny  CB Dobøany
2. 10. 2016 nedìle 10:00
Chotoviny  KK Lokomotiva Tábor

Chotováci na Eurohrách vyènívali v nohejbale, celkovì
hodnotil kapitán týmu Jaroslav Nìmec, který se kadý
skonèili ve druhé dvacítce! nahoøe,
rok angauje v chotovinském týmu tìlem i duí.
Ani letos nechybìla na tradièních Eurohrách v Doksech chotovinská stopa. Spolu s dalími 127 týmy Chotovintí soupeøili
v 16 disciplínách o prvenství v prestiních sportovních kláních
pod hradem Bezdìz. I tentokrát dìlali velvyslanci táborského okresu hodnì velké potíe favoritùm. V nìkolika sportech dokonce
vystoupali na stupnì vítìzù.
Hodnì se nám povedla lukostøelba, ve které jsme obsadili
druhé místo a nohejbalovou èást her jsme dokonce vyhráli. Rafty
a natahování lana se nám také povedlo, tam jsme byli taky hodnì

Jaroslav Nìmec se jako jeden z hlavních organizátorù Euroher
potkal i s olympionikem Josefem Dostálem. Rychlostní kanoista
a 23letý èeský reprezentant získal na nedávných olympijských
hrách v Riu støíbrnou medaili v závodì na 1000 m a pøijal pozvání
na letoní Eurohry. Jetì pøed zaèátkem sportovního víkendu ozdobil zahajovací ceremoniál a fotka i pár vøelých slov ke kapitánovi
chotovinského týmu zøejmì byly úèinné, protoe místní sportovci
nakonec obsadili celkové 22. místo.
D. Mendel ml.

Cvièení en 2016/ 2017

Pravidelné cvièení en bude probíhat opìt v pondìlí
 rehabilitaèní cvièení a ve støedu  aerobic s prvky
moderního tance + posilování, vdy ve sportovní hale
od 19 hodin. Permanentky z minulého období zùstávají
v platnosti do konce roku 2016,
cena nových je stejná,
tzn. 250, Kè èlenky SPV,
ostatní 300, Kè (5 hodin).
Jednotlivé hodiny
55, Kè èlenky SPV,
ostatní 65, Kè.
Zahájení støedeèního cvièení první hodinou zdarma bude
5. 10. 2016 , termín zahájení pondìlního cvièení
bude upøesnìn pozdìji.
Iva Novotná

Fotografie ze zahájení 13. roèníku Euroher.
Zleva: J. Novák, øeditel EHD Doksy; J. Dostál, èeský reprezentant
v rychlostní kanoistice; E. Bureová, starostka Doks; J. Nìmec, viceprezident ATJSK; M. Pùta, hejtman Libereckého kraje.
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Rozhovor s novým trenérem dorostu
Chotovinský dorost se od nové sezony spojil s Jistebnicí, avak dlouho vedení váhalo, kdo by byl nejlepím kandidátem na post trenéra.
Nìkdo, kdo má k chotovinskému fotbalu blízký vztah a zároveò mu dokáe vìnovat své volné chvíle. A pøece se nael, dokonce z øad fanoukù
a donedávna i hráèù Chotovin. Novým trenérem smíeného dorosteneckého týmu se stal Michal Malenický, doplòovaný asistentem Miloslavem Klejnou. Po prvních pøípravných zápasech vám pøináíme
prvotní dojmy a také budoucí cíle
trenéra Malenického.
l Máte nìjaké pøedchozí zkuenosti s trénováním, anebo je to pro
vás novinka?
Neøekl bych tak úplnì, e jsou to zkuenosti s trénováním, avak párkrát
jsem vypomohl Èestmíru Køíkovi
pøi zimním soustøedìní na Mozolovì. To byla ovem pouze malinká
zkuenost, trénování je pro mì úplná novinka a velká výzva.
l Kdy jste skonèil s hráèskou kariérou v Chotovinách a proè jste se
rozhodl vrátit jako trenér?
U to nìjaký ten rok zpátky bude, co
jsem ukonèil své hráèské snaení,
ale kdykoliv se naskytne nìjaká pøíleitost, napøíklad nìjaký turnaj, tak
Chotovinám rád pomùu. Proè jsem
se vrátil jako trenér? Abych vám øekl
pravdu, sám vlastnì nevím. Kdy
jsem dostal tuto nabídku od vedení,
tak jsem vak neváhal a tuto výzvu

pøijal. Doufám, e vás v budoucnu
pøekvapím dobrými výsledky dorosteneckého týmu. Chotovinský fotbal
mám rád a právì proto se mu chci
vìnovat, i kdy u ne jako hráè.
l Víme, e dorost je novì spojen
s Jistebnicí, kolik hráèù máte momentálnì k dispozici z Chotovin/
Jistebnice?
Je to pravda, navázali jsme novou
spolupráci s Jistebnicí. Po pøípravì
to vak na moc velkou výpomoc nevypadá, Jistebnice nám pøislíbila est
hráèù, z nich s námi trénují a hrají
zatím pouze dva. Dohromady mám
k dispozici nìco kolem patnácti hráèù, ale z tohoto poètu jsou tøi oporami A týmu. Velmi dùleitá je pro
nás také výpomoc ákovského brankáøe. Chtìl bych podìkovat trenérùm
muského i ákovského týmu, kteøí
mi tímto velmi pomáhají. Sloitá situace pro mì bohuel nastane, kdy
se zápasy kryjí.
l Jaké jsou nejvìtí pøednosti vaeho týmu?
Samozøejmì, e jsem to já (smích).
Ne, to byla pouze legrace. Jeliko
jsme na úplném zaèátku, tak se to
nedá úplnì øíct, co je naí pøedností. Myslím si vak, e tato parta klukù je dobrým pøíslibem fotbalu
v Chotovinách do budoucnosti.
l Jak dopadly pøípravné zápasy
a na co jsou zamìøeny tréninky?
Pøípravu jsme bohuel zahájili celkem pozdì, a tak jsme odehráli pouhé dva zápasy, které vak dopadly na

Bìhem povedených výroèních Chotovinských slavností pøila
øada i na sport. Oslavy 750 let od zaloení obce Chotoviny
zpøíjemnil fotbalový zápas. Støetly se v nìm dva týmy sloené
ze souèasných hráèù i bývalých fotbalových ikon Chotovin
a Buchlovic. Atraktivní utkání nakonec skonèilo dobøe pro domácí, kteøí zdolali moravského soupeøe 3:2 po penaltách.
V hlavním dìjiti slavností se také oceòovalo. Nejen, e si pøevzali cenu nejlepí hráèi z obou týmù, ale také celá mustva.
Úspìná chotovinská pøípravka, áci i dorostenci si jetì jednou vyslouili potlesk za pøedvedené výkony v uplynulé sezonì.

výbornou. První zápas jsme odehráli
s týmem Vìtrov, který jsme dokázali
porazit vysoko 6:0. Jednalo se o seznamovací zápas, kde spolu hráli
kluci poprvé. Nutno podotknout, e
Vìtrovy nepøijely v plné sestavì, co
bylo na høe dost znát. Za tuto výhru
jsem byl velmi rád, bylo to vlastnì
mé první vítìzství na pozici trenéra.
Druhý pøípravný zápas byl u o nìco
tìí. Pøijel Chýnov, posílený i o bývalé hráèe Táborska, ani to vak mé
svìøence nezastavilo a odehráli skvìlý zápas. Velmi nás podrel Jan Poèinek, brankáøská opora ze ákù, je
dlouhodobì pøedvádí výborné výsledky a má velkou snahu se neustále zlepovat  chodí dokonce na
vlastní golmanské tréninky. S výhrou
3:0 jsem byl nadmíru spokojen. Tréninky se snaím dìlat zajímavé, tak
aby to klukùm nìco dalo. Pracujeme pøevánì na fyzièce. Doufám, e
vechna tato tvrdá práce pøinese ty
nejlepí výsledky.
l Na jakých postech máte nejvìtí slabiny?
Jako nejvìtí slabinu vidím poèet
hráèù v zápasech, které se kryjí. Kvùli
tomu budeme muset hodnìkrát mìnit sestavu, ale mám dobrý tým, kte-

rý se s tím dokáe vypoøádat. Vdycky je co zlepovat.
l Jaké jsou vae ambice
v I. A tøídì?
Je tìké po tak krátké dobì soudit,
ale tým je sloený z kvalitních hráèù, kteøí mají na to hrát co nejvyí
posty v tabulce. Zaèínáme s novým
a hlavnì velmi mladým týmem,
a vìkový rozdíl mezi týmy bude hodnì znát. Nechme se pøekvapit, tøeba
nakonec budeme zvedat pohár pro
vítìze my!
l Slova na závìr?
Chtìl bych pøedevím podìkovat
Mílovi Klejnovi a Honzovi imanovi, kteøí mi s vedením týmu hodnì
pomáhají.
Pøejme tedy dorostu a novému trenérovi ty nejlepí výsledky, nebo
v nejbliím zápase nastoupí proti
rivalovi  Meteoru Tábor!

Rozlosování  DOROST  záøí 2016
Okresní pøebor muù

3.
4.
5.
6.

kolo
kolo
kolo
kolo

10. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.

SO
NE
NE
NE

Met. Tábor  Chotoviny/Jistebnice
Chotoviny/Jistebnice  Ml. Voice
Chýnov  Chotoviny/Jistebnice
Chotoviny/Jistebnice  Vìtrovy

13:30
10:00
10:00
10:00

Tradièní memoriál Petra Pekárka
se Chotovinám vyvedl, doma zùstalo støíbro!

Zlatý høeb pøedsezónní pøípravy se chotovinským muùm vyvedl. I na
domácím turnaji pøedvedli, e se mohou mìøit s daleko lepími soupeøi,
ne které potkávají v soutìi. K celkovému triumfu chybìlo málo, ale ani
druhé místo nebylo zklamáním.
Chotoviny si v semifinále poradily s Jistebnicí 3:1. Na zaèátku to bylo
rozkoukávání, rychlejí tempo dìlalo nìkterým potíe. Postupem èasu se
ale domácí zlepovali a zaslouenì otoèili. Ve finále èekal na Chotoviny
tradièní rival Mladá Voice. Zápas byl znovu hodnì vyhecovaný. Domácí
dlouho vedli, ale hosté pak po nedùrazném bránìní rohu srovnali a vypadalo to na penaltový rozstøel. Diváci se ho ale nakonec nedoèkali. Pouhé
2 minuty pøed koncem pøilo dalí zbyteèné zaváhání a Voice si tak odvezla nejcennìjí pohár.
Chotovintí mui u mají za sebou i první ostrý zápas. S Bechyní, která
spadla z vyí soutìe, remizovaly Chotoviny 2:2. A na stadionu u kostela
mohlo být jetì veseleji, kdyby hosté nevyrovnali v nastavení z pøímého
kopu.

Rozlosování  MUI A  záøí 2016
Okresní pøebor muù
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

11. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.

NE
SO
SO
SO

Chotoviny  Borotín
Chotoviny  Choustník
Koice  Chotoviny
Chotoviny  Sokol Sez. Ústí

17:00
16:30
16:30
16:00

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

