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ZDARMA

ROZHOVOR SE STAROSTOU ZDEÒKEM TURKEM

Jen pár hodin pøed koncem roku
2013 jsme poloili starostovi obce
Mgr. Zdeòku Turkovi nìkolik otázek
týkajících se naí obce. Odpovìdi jistì
budou ètenáøe Listù Chotovinska
zajímat.
1. Co Vás v letoním roce nejvíce potìilo ve funkci starosty naí obce?
Potìila mì celá øada vìcí. Asi
nejvíce postavení nové tøídy mateøské koly. Tìí mì pøedevím skuteènost, e jako jedna z mála obcí
dokáeme pomoci vem rodièùm
a umístit jejich dìti do mateøské koly. Musím øíci, e mì letos také pomìrnì èasto potìilo podìkování od
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obèanù. To hodnì motivuje do dalí
práce.... Dìkuji.
2. Na výstavbu jedné tøídy mateøské koly jste si ale museli pùjèit
peníze od banky. Jaké je vlastnì
zadluení obce?
Ano, na výstavbu kolky si obec
vzala úvìr ve výi 4,5 mil. Kè. Celkovì bude nae obec dluit ke konci
roku 2013 pøiblinì 8 milionù korun. To je pro obec únosné. Pro zajímavost jetì nìkolik údajù. Na konci roku 2006 dluila obec témìø
15 mil. Kè. V roce 2010 7,5 milionù
Kè a na konci roku 2014 bude dluit
6,5 mil. Kè. To povauji za velmi jasnì nastavený trend hospodaøení.
3. To, e sniujete dluh obce, není
znát pøedevím na okolních osadách? Neetøíte právì na nich?
To musím razantnì odmítnout.
Naopak v posledních letech se do
naich osad daøí dávat více penìz
ne v minulosti. Letoní rok tuto
skuteènost potvrdil. V Beranovì Lhotì byla zrekonstruována budova hasièské zbrojnice a opravena deová
kanalizace. V Øevnovì jsme opravili
komunikaci a kaplièku. V Jeníèkovì
Lhotì jsme zrekonstruovali èistírnu
odpadních vod a provedli opravy
komunikací. V Sedleèku, Moravèi
a Brouèkovì Lhotì se také opravovaly komunikace. Ve Rzavé byl do-

Novou tøídu M si veøejnost prohlédla o Chotovinských slavnostech
konèen vodovod. Na Polánce jsme ska jste se zmínil o pøípravì výpostavili novou autobusovou èekár- stavby peèovatelských bytù. Jak ponu... Nemyslím si, e na osadách e- kraèuje pøíprava tohoto projektu
a kdy zaènete stavìt?
tøíme.
Reálný termín získání stavební4. A je nìco, co se v letoním roce
ho povolení na stavbu peèovatelnepodaøilo splnit?
Ano. Nepodaøilo se pøipojit nový ských bytù je leden èi únor 2014.
sedmdesátimetrový vrt k vodovodní Zahájení výstavby pøedpokládám
soustavì Chotoviny. Ale ve je nyní nejpozdìji v roce 2015.
pøipraveno. Akci provede firma KA- 6. Na prosincovém zasedání ZO
VAS. Termín dokonèení je nejpoz- Chotoviny byl schválen rozpoèet na
dìji do 30. kvìtna 2014. Finanèní rok 2014. Mùete nám struènì øíci,
prostøedky jsou k dispozici. Záro- co je jeho obsahem?
V rozpoètu na rok 2014 jsou naveò ádáme jetì Jihoèeský kraj
plánovány pøíjmy ve výi 23 621
o dotaci na tuto akci.
5.V pøedchozích Listech Chotovin- 746,- Kè. Výdaje vèetnì financování
jistin úvìrù jsou ve stejné výi. Rozpoèet samozøejmì zabezpeèí bìný
provoz obce. Nejvýznamnìjími akcemi budou opravy komunikací, pøesun obecní knihovny do prostorù,
které vznikly pod novou tøídou mateøské koly a oprava márnice na
høbitovì v Chotovinách. V prùbìhu
roku budeme zvaovat realizaci dalích projektù. Jejich provedení bude
záviset pøedevím na monosti získání dotaèních prostøedkù.
7. Co byste popøál obèanùm do nového roku 2014?
Bude to znít jako fráze, ale pøeji
vem lidem do roku 2014 hodnì
tìstí, rodinnou pohodu, ale pøedevím pevné zdraví.
D. Mendel
Souèasný pohled do nové tøídy M
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení ze 17.

zasedání konaného dne 12. prosince 2013 od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.

Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel,
p. Dr. Nìmec, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Zrzavecký od 19:23.
Omluveni: p. Ing. Babùrková, p. Mgr. Honza.
Návrh usnesení: p. Praák,. p. Mgr. Mendel.
Ovìøovatelé: p. Hrstka, sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 16. z.o.
2. Rozpoètový výhled na roky 2015  2016.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2014.
4. Rozpoètová opatøení provádìná radou obce od 1. 1. 2014.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce è. 16, 17, 18 a 19.
6. Rozpoètová opatøení v závìru roku
2013.
7. ádostí o dotace z POV na rok 2014.
8. Pozemky.
9. Prùmyslová zóna  dodatky ke smlouvám.
10. ádost o grant Jè. kraje 2014  vodovod.
11. Stoèné 2014.
Pan starosta pøivítal vechny pøítomné,
konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì
svoláno a je usnáení schopné, protoe je
pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Starosta seznámil pøítomné s programem
jednání.
Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu
zvlá.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení ze
16. zasedání byly ovìøeny panem Filipem
a panem Zrzaveckým a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány za
schválené.
2. Rozpoètový výhled na roky 2015 a 2016
- zákony è. 557/2004 Sb., a 250/2000Sb.,
ukládají obcím povinnost sestavovat roz-

poètový výhled na 2 a 5 let. Zastupitelùm
je dnes pøedloen rozpoètový výhled na
roky 2015 a 2016, je sestaven jako pøebytkový.
Usnesení è. 263/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce ruí usnesení è. 193/
2012/Z12 ze dne 13.12.2012, kterým byl
schválen rozpoètový výhled na roky 2014
a 2015.
Usnesení è. 264/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètový
výhled na roky 2015 a 2016, tak jak byl
pøedloen k projednání a je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 11, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2014
 znìní, které je pøedloeno zastupitelùm
bylo projednáno radou obce i finanèním
výborem a zveøejnìno na úøední desce od
26. 11. do 12. 12. 2013. Rozpoèet je navren jako pøebytkový v paragrafovém znìní.
Na stranì pøíjmù 23 621 746,- Kè, na stranì výdajù 22 070 534,- Kè a financování
1 551 212,- Kè.
V rozpoètu je poèítáno pøedevím s pokraèováním v provádìní oprav komunikací,
pøesunutím obecní knihovny do pøízemí
nové budovy M a opravou márnice na
místním høbitovì.
Usnesení è. 265/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet na
rok 2014. Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako pøebytkový. Pøíjmy ve výi
23 621 746,- Kè, výdaje ve výi 22 070 534,- Kè
a financování v èástce 1 551 212,- Kè.
Souèástí schváleného rozpoètu na rok 2014
jsou pøíjmy a výdaje sociálního fondu.
Souhlasí 11, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provádìná radou
obce od 1. 1. 2014 - zastupitelstvo obce
mùe ve smyslu § 102 odst. 2 písm.
a) zákona è. 128/2000 Sb., O obcích, povìøit radu obce provádìním rozpoètových

POPLATKY, které vybírá v roce 2014 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za jednoho psa roènì  splatnost do 31. 3. 2014

Stoèné

540, Kè+DPH/rok (=621, Kè)

za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2014

Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

za obèana s trvalým pobytem v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost roènì  do 31. 3. 2014
pololetnì  do 31. 3. 2014 a do 30. 9. 2014.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny nebo
je mùete zaplatit bezhotovostnì na úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS, který Vám na poádání sdìlí na obecním úøadì.

opatøení, která mìní závazné ukazatele rozpoètu, avak pouze v rozsahu omezeném
zastupitelstvem obce. Rada obce byla v minulých létech také povìøena provádìním
rozpoètových zmìn ale z dùvodu efektivnìjího a prunìjího øízení chodu obce,
navrhuje rada upravit stávající povìøení tak
jak je navreno.
Usnesení è. 266/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce povìøuje radu obce od
1.1.2014 provádìním rozpoètových opatøení v tomto rozsahu:
a) ve výdajích do 200 tis. Kè na paragraf,
do celkové výe 600 tis. Kè na jedno rozpoètové opatøení
b) v pøíjmech neomezenì
c) ve výdajích, které jsou úèelové urèené
a oznaèené úèelovým znakem, popøípadì nástrojem a zdrojem, do výe pøijaté
dotace.
Usnesení è. 267/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce ruí k 31.12.2013 usnesení è. 195/2012/Z12 o provádìní rozpoètových opatøení radou obce.
Souhlasí 11, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce - zastupitelùm byla pøedána rozpoètová opatøení è. 16, 17, 18 a 19, která provedla rada obce. Po krátké diskuzi bylo pøijato usnesení.
Usnesení è. 268/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení provedená radou obce
è. 16, 17, 18 a 19/2013.
Souhlasí 11, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètové opatøení v závìru roku
2013  protoe v závìru roku mùe nastat
situace, kdy bude potøeba zaplatit a zaúètovat platby nad rámec schváleného rozpoètu a povìøení rady obce, je navreno
povìøit radu obce provedením rozpoètových opatøení v závìru roku 2013.
Usnesení è. 269/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce povìøuje radu obce
provedením rozpoètových zmìn v období
od 13.12. do 31.12.2013 nad rámec povìøení ze dne 13.12.2012, usnesení è. 195/
2012/Z12.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. ádosti o dotace z POV na rok 2014
- rada obce doporuèuje podat ádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok
2014 na tyto akce:
Oprava márnice na høbitovì v Chotovinách (oprava støechy a omítek) - pøedpokládané náklady 420 tis. Kè, dotace max.
50 %, max. 200 tis. Kè.
Úhrada úrokù z úvìru na stavbu Sportovní hala Chotoviny  pøedpokládané úroky
92 tis. Kè, dotace max. 70 %.

/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V souvislosti s èervnovými povod-

V Beranovì Lhotì byla opravena hasièská zbrojnice. Provedla se výmìna staré
støechy za pálenou taku bobrovku, vymìnila se okna, vchodové dveøe, kuchyòka
a také u máme krásné stoly a idle. Navíc
se nyní v zimì zahøejeme u krásných novým kamen. Celkovou rekonstrukci zakonèila fasáda a nová garáová vrata.
Také máme nové venkovní posezení.
Vymìnily se stoly a lavièky. To a se budeme scházet v létì.
Zveme Vás na nové akce, které se v hasièské zbrojnici v Beranovì Lhotì budou
konat v tomto roce. Je to Soutì o nejkrásnìjího snìhuláka, Oslava jara, Oslava Me-

zinárodního dne en, Pálení èarodìjnic,
Velikonoèní setkání s harmonikou, Stavìní
májky, Oslava Mezinárodního dne dìtí, Drakiáda, Slavnostní rozsvìcení stromeèku.
A také se budeme scházet na jarní a podzimní úklid naí vesnièky. V létì na kole se
mùete k nám pøijet podívat a pøeèíst si nìco
o historii naí obce a historii hasièského
sboru Beranova Lhota. Výstavní panel jsme
doplnili o krásné staré fotky a umístili jsme
ho na hasièskou zbrojnici.
Rekonstrukci podpoøilo sdruení MAS
Krajina srdce a Obec Chotoviny. Práce provádìla firma Milan Kortus. Vem dìkujeme.
. L.

nìmi obdrela obec dotaci od Ministerstva dopravy ÈR na opravu
komunikace v Øevnovì od kamenného mostu k Franclovùm a na komunikaci od Amerikánusmìrem
k Moravèi. Opravy obou cest jsou
dokonèeny.
❖ V úterý 10. 12. 2013 ve 12.00 hodin dolo k obnovení provozu na
komunikaci E55. Objízdná trasa vedoucí pøes nai obec byla zruena.
❖ Mìstský úøad v Táboøe - odbor ivotního prostøedí udìlil naí obci
povolení stavby biologického septiku pro plánované peèovatelské
byty. Nyní mùeme poádat stavební úøad o stavební povolení na
výstavbu peèovatelských bytù.
❖ Od listopadu je k dispozici u sportovní haly v Chotovinách dalí stanovitì na tøídìný odpad. Novì zde
mùeme odkládat odìvy, obuv
a textil!!! Dle sdìlení spoleènosti
REVENGE a.s. bylo za mìsíc listopad odvezeno 223 kg odìvù.
❖ Ve veèerních hodinách 27.12.
2013 dolo k porue na vodovodu
v ulici Na Zahrádkách. Opravu zajistila firma T-Servis.
❖ Od 16. 12. 2013 zajídí autobus
nahrazující vlak, který odjídìl
z Tábora ve 22:25 hod., do Chotovin. Výstupní zastávkou je autobusová zastávka u KD. Odjezd autobusu z Tábora je ve 22:30 hodin z
autobusového nádraí, stanovitì
13. O zøízení náhrady za ranní osobní vlak OS 8203 Heømanièky  Tábor
nebyla Obec Chotoviny do uzávìrky Listù Chotovinska informována.

❖ Na základì rozhodnutí ZO Choto-

OHL S
Dlouhodobá omezení:

INFORMACE PRO OBÈANY

OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC LEDEN 2014

â V období od 1. 11. 2013, 6.00 hod. do
31. 7. 2014, 24:00 hod. je uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køíení komunikace è. 84u s
tratí ÈD Sudomìøice  Tábor na ádost SDC OØ
Plzeò.
â Upozornìní na nepøetritý 24 hodinový provoz u tunelu v Sudomìøicích u Tábora
â Vechny stavební práce budou probíhat dle
klimatických podmínek vèetnì úklidu komunikací.
Seznam èinností a informací za 1/2014 na stavbì
Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 jiní portál: realizace stavby
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nový eleznièní most (pøemostìní dálnice D3) pokraèuje betoná opìr

 mostní estakáda: pokraèování stavebních prací
na výstavbì pilíøù
â st. Chotoviny
 podchod Chotoviny: výztu a betoná rampy
 stavba provozní budovy
 demontá staré napájecí stanice
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 propustky - dokonèovací práce, betoná, odládìní vtokové a výtokové èásti
â Èekanice
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 2/2014.
Rovnì je mono informace obdret v sídle
stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel.
èísle 381 205 511.
Ing. Michal Fridrich,
zástupce øeditele výstavby

viny obec poádala o ètyøi dotace
z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje 2014:
1. ádost o dotaci na opravu
márnice chotovinského høbitova.
2. ádost o dotaci na úhrada úrokù
z úvìru na stavbu Sportovní hala
Chotoviny.
3. ádost o dotaci na vybavení spoleèenského sálu novými idlemi
a stoly (ve spolupráci s Obcemi Jedlany, Sudomìøice u Tábora a Nemyl).
4. ádost o dotaci na drobné opravy
kulturního domu v Chotovinách
(ádost podal Mikroregion Venkov)

❖ Obec vyuila posunutí doby reali-

zace akce Posílení vodního zdroje
pro Obec Chotoviny na první polovinu roku 2014 k podání ádosti
o finanèní prostøedky na tuto akci
z grantu Jihoèeského kraje.
❖ Obecní ples bude letos 15.února
a Chotovinské slavnosti 16.srpna.
Tìíme se na Vai úèast.
Mgr. Zdenìk Turek
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/dokonèení ze str. 2/
Vybavení spoleèenského sálu pro Chotovinsko  pøedpokládané náklady 200 tis. Kè,
dotace max 70% a úèast obce na ádosti
Mikroregionu Venkov na Opravu obecních
budov.

o výmìøe 61 m2 za odpovídající èást obecního pozemku p. è. 1113.
Pozemek p.è. 1113 je územním plánem urèen pro místní komunikaci, rada obce proto nedoporuèuje schválit zámìr prodeje
a smìny èásti pozemku p.è. 1113.

Zastupitelstvo obce schvaluje podat ádosti o dotace na rok 2014 z Programu
obnovy venkova na akce:
- Oprava márnice na høbitovì v Chotovinách,
- Úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala
Chotoviny,
- Vybavení spoleèenského sálu pro Chotovinsko

Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje a smìny èásti pozemku p. è. 1113 v k.ú.
Èervené Záhoøí.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Prùmyslová zóna  dodatky ke smlouvám  v záleitosti prùmyslové zóny I. i II.
etapy v Èerveném Záhoøí obec podepsala
Smlouvy o pøevodu práv na obì etapy
s panem Jirmanem dne 21.11.2008 s dobou platnosti do 31.11.2009. Tyto smlouvy byly postupnì prodloueny do 31. 12.
2013. Je navreno obì smlouvy jetì prodlouit do 31. 12. 2014.

Usnesení è. 270/2013/Z17.

Usnesení è. 271/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje úèast Obce
Chotoviny na ádosti Mikroregionu Venkov
o dotaci na rok 2014 z Programu obnovy
venkova na opravy obecních budov.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
8. Pozemky
Zámìr prodat
- Zámìr prodat pozemek p.è.st. 191/7
v k.ú. Chotoviny - na pozemku se nachází
gará ve vlastnictví pana B. Z dùvodu uvedení do souladu vlastnictví pozemku a stavby, ádá pan B. o odkoupení tohoto stavebního pozemku.
Usnesení è. 272/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodej pozemku parc.è.st. 191/7 v k.ú. Chotoviny o výmìøe 20 m2 za cenu 100,- Kè/m2.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat èást pozemku parc.è. 1113
v k.ú. Èervené Záhoøí - manelé V. a J. K.
jako majitelé pozemkù p.è. 325/2 a 482/7
v k.ú. Èervené Záhoøí ádají o odkoupení
pøimìøené èásti sousedního obecního pozemku p. è. 1113 jako náhradu za zmenení výmìry p. è. 325/2 pøi digitalizaci (91 m2).
Dále ádají o smìnu pozemku p.è. 482/7

Usnesení è. 273/2013/Z17.

Usnesení è. 274/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 5
ke Smlouvì o pøevodu práv ze dne 21. 11.
2008 a Dodatek è. 6 ke Smlouvì o pøevodu
práv ze dne 21.11.2008 a povìøuje starostu k podpisu tìchto dodatkù.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. ádost o Grant Jihoèeského kraje
- jetì do 8.1.2014 je moné podat ádost
o grant na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury. Rada obce
navrhuje podat ádost o finanèní pøíspìvek na Posílení vodního zdroje pro obec
Chotoviny, náklady 452 240,- Kè bez DPH,
max. dotace 315 tis. Kè.
Usnesení è. 275/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání ádosti o grant Jihoèeského kraje v roce 2014
z opatøení Podpora výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury na akci Posílení vodního zdroje pro obec Chotoviny
s tím, e k financování vlastního podílu
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bude pouit pøebytek z rozpoètu 2013.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Stoèné 2014  výe stoèného je stanovena podle nákladù na likvidaci odpadních vod v pøedchozím roce. To znamená,
e stoèné na rok 2014 bude stanoveno
podle nákladù roku 2012, protoe letoní
rok není ukonèen.
V roce 2011 èinily náklady na likvidaci 1 m3
odpadní vody 14,99 Kè, stoèné pro rok
2013 bylo schváleno ve výi 14,- Kè/m 3.
Náklady roku 2012 ale vzrostly na 23,16 Kè,
dùvodem je skuteènost, e nedobrý stav
zastaralé kanalizace vyaduje opravy. V roce
2013 jsou oèekávány náklady také vyí
ne 20,- Kè/m3.
Rada obce navrhuje ponechat stoèné ve
výi loòského roku.
Následovala diskuze, v prùbìhu které se
vìtina zastupitelù pøiklonila ke zvýení
stoèného o korunu. Pan starosta dal hlasovat o návrhu, který pøednesl pan Zrzavecký.
Usnesení è. 276/2013/Z17.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stoèného pro rok 2014 ve výi 15,- Kè/m3 odpadních vod bez DPH.
Souhlasí 9, zdrel se 2, je proti 1.
Usnesení bylo pøijato.
Starosta podìkoval zastupitelùm za celoroèní práci a popøál pøítomným hezké Vánoce a pevné zdraví v nadcházejícím roce.
Skonèeno v 19:55 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
Obec Chotoviny
Vás srdeènì zve
na komedii

KOUZELNÉ
RUKAVICE

z pera Jaroslava áka
a Miloe Stránského.
Reie Jiøí Jiroutek.
Komedii sehraje Divadelní a osvìtový spolek FIKAR z Nadìjkova
dne 24.
od 19 hodin.

ledna

2014
Vstupné 70,-Kè.
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NOVÉ KNIHY
Alois Jirásek  STARÉ POVÌSTI ÈESKÉ. Pøíbìhy
doprovázené ilustracemi Mikoláe Ale stojí za
pøeètení.
Robin S. Sharma  KDO BUDE PLAKAT, A TADY
NEBUDE?, MNICH, KTERÝ PRODAL SVÉ FERRARI, MUDRC, SURFAØ A BYZNYSMENKA, JULIÁNOVA CESTA, ANEB, PUTOVÁNÍ S MNICHEM,
KTERÝ PRODAL SVÉ FERRARI. Robin Sharma je
autorem jedenácti inspirativních knih, z nich se
mnohé dlouho drely na vrcholu ebøíèkù prodávanosti. Jeho knihy byly pøeloeny do 70 jazykù.
Nejúspìnìjím titulem je Mnich, který prodal
své Ferrari.
Ivanka Devátá - VÙNÌ POSEÈENÉ TRÁVY, JEN
JEDNOU MLADÁ, RODINNÝ PODNIK, SOUITÍ
K ZABITÍ.
Sestavila Lenka edová  VZPØÍMENÌ STÁT A
ZOUFALE VÌØIT V ZÁZRAK. Jedenáct en, jejich
osudy tragicky poznamenala druhá svìtová válka. Dcery a matky, je kvùli rasové a politické
zvùli nacistù musely èelit nepøedstavitelným hrùzám a mnohé pøeily jen zázrakem. Své vzpomínky v pozdìjích letech sepsaly a publikovaly
v rùzných nakladatelstvích. Antologie Vzpøímenì stát a zoufale vìøit v zázrak pøináí úryvky tìchto
jejich literárních svìdectví. Dva z textù, vyprávìní
uèitelky Ivany Berkové a taneènice Alice Pastorové, zde vycházejí kninì vùbec poprvé.
Johanna Andrlová  ARABSKÝ HØEBEC. Je to
milostný román, nebo to není milostný román?
Nora, kdy zjistí, e je tìhotná a pøes nepøíznivou
prognózu lékaøe odmítne jít na potrat, dochází
postupnì k nezvratnému pøesvìdèení, e nic není
náhoda, ale naopak, jestlie má její ivotní pøíbìh
být beze zbytku naplnìn, je u pøedem poèítáno
s její vzpourou a neposluností!
Markéta Pravdová  JSME V ÈETINÌ DOMA?
Internetovou jazykovou pøíruèku kolektivu autorù Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR vyuilo bìhem
prvních dvou let od zpøístupnìní více ne pùl
milionu uivatelù èetiny. Její výkladová èást nyní
vychází poprvé kninì. Do pøíruèky byly zaøazeny
pøedevím ty jevy, na nì se èasto ptají tazatelé
v jazykové poradnì. Najdete zde obecná pouèení
o èeském jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví
a nìkterých syntaktických jevech. Na rozdíl od
souèasných Pravidel èeského pravopisu a mluvnic jsou nìkteré výklady v pøíruèce podrobnìjí
a ucelenìjí.
Mojmír Klánský  ALBATROS. Román Albatros,
dokonèený v roce 1978, zùstával dosud ukryt
v samizdatu. Vypráví pøíbìh stateèného prvorepublikového vojáka a dostihového jezdce, který
bìhem druhé svìtové války velel v odboji. Hlavní
dìj se vak odehrává po válce, v dobì, kdy odvaha, charakter a disciplina najednou zaèínají být
nadbyteèné a pro ty, kteøí je bìhem války neprokazovali, dokonce neádoucí.
Marie Pujmanová  POD KØÍDLY; PACIENTKA
DOKTORA HEGLA, PØEDTUCHA. Za ivìjí
a umìlecky zdaøilejí ne autorèiny sociální romány povaujeme díla, v nich se soustøedila
k nitru svých hrdinù, zejména dìtí a dospívajících. K nim patøí prvotina Pod køídly inspirovaná
harmonickým prostøedím babièèina patriarchálního domu, román Pacientka doktora Hegla,
v nìm vyuila a pøehodnotila nìkteré motivy dívèí
èetby, a novela Pøedtucha líèící první milostné
probuzení a zrání.

Radka Denemarková  SPACÍ
VADY. Divadelní hra Spací vady, která mìla premiéru v øíjnu 2010 v praském Divadle Na zábradlí, je mistrnì vystavìné drama pro tøi hereèky.
Na neurèitém místì se v nìm po smrti ocitají
anglická prozaièka Virginia Woolfová, americká
básníøka Sylvia Plathová a výstøední milionáøka
Ivana T. Ve vynuceném souití, pøi kterém musejí
obstarávat i velmi banální domácí práce vèetnì
vaøení a ití, kadá z postav odhaluje - èasto proti
své vùli - to ze svého ivota, co se sama pøed
sebou snaila zamlèet.
Ota Filip  TØI KAREDÉ STØEDY A SEDM DALÍCH ELEGIÍ O ZLÝCH DNECH. Tøi karedé støedy zasáhly do ivota starí generace - i do mého
ivota - zpùsobem krutým, poznamenaly nás...
Ve støedu 15. bøezna 1939, do ostravských ulic
padal mokrý sníh, obsadil Hitlerùv wehrmacht
zbytek pomnichovského Èeskoslovenska, Èechy
a Moravu, ve støedu 25. února 1948, v den zastøený mrazivou mlhou, ukonèila komunistická
strana pod vedením Klementa Gottwalda nesnadný, ale pøece jen slibný vývoj pováleèné èeskoslovenské demokracie, a za ranního svítání do
letního oparu zahalené støedy dne 21. srpna 1968
k nám pod komandem Sovìtské armády a Moskvy vpadla vojska tak zvaného Varavského paktu.
Na vechny tøi karedé støedy nerad vzpomínám,
ale nedokázal jsem je zapomenout.
Jakuba Katalpa  NÌMCI. Hlavní hrdinka a souèasnì vypravìèka románu ije v Londýnì, kam
odela po listopadu 1989 za prací a kde nyní èeká
své první dítì. Nadcházející mateøství ji v mylenkách vrací do dìtství v komunistickém Èeskoslovensku a vyvolává i zasutou vzpomínku na balíèky plné sladkostí, které dostávala od jakési babièky ze západního Nìmecka...
Milo Urban - PRAGA PICCOLA. Praga Piccola
je dalím grafickým skvostem z dílny Pavla Rùta.
Bylo na ni pouito tzv. vrapování, technika, díky
ní nejsou stránky stejnomìrnì oøíznuté a díky
které pøipomíná prvorepublikové tituly, jejich
archy si musel ètenáø sám rozøezat.
Historie jedné rodiny, jednoho mìsta a jedné továrny z doby konce Rakouska-Uherska a ve slavném dvacetiletí Èeskoslovenské republiky tak, jak
ji ve svých zápiscích zachytil libeòský rodák ing.
Bertold Neuman a do románové podoby pøevedl
Milo Urban.
Praga Piccola uvádí ètenáøe do prostøedí jedné
libeòské automobilové továrny na sklonku Rakouska-Uherska a pak ve dvacátých a tøicátých
letech první republiky.
Tereza Brdeèková  SVÌT JIØÍHO BRDEÈKY.
Jiøí Dìdeèek  PÍSNIÈKY.
Balada podnikatelská
Blues pro sirény
Co se mi stalo
Èlovìk,to zní hrdì
Dres a tretry
Multiservis Tesla
Nebylo by patné
Nerostou houby
Óda na prezidenta
Párty
Píseò o pøíkoøí
Písnièka pro mou enu
Pivo,rum ... a jiné

Cestáø
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Isabel Allende  AFRODITA. Afrodita autorky Isabel Allende se vymyká jejím dosavadním dílùm.
Není to román ani soubor povídek, není to ani
klasická kuchaøka èi receptáø, by je nabitá mnostvím lákavých receptù na nejvybranìjí pokrmy,
které jsou bez nadsázky afrodiziaky.
Zuzana Francková  MATKA A DCERA. Mít za
maminku hvìzdu oubyznysu by si moná pøála
leckterá dívka. Pøíbìh Niki vypráví o tom, e není
vechno zlato, co se tøpytí a ivot se slavnou zpìvaèkou pøináí velmi tìké a mnohdy neøeitelné problémy. Vztah sobecké a sebestøedné matky
a její osamìlé dcery.
Barbora Hrùzová  PÍSMENKOVÁ POLÉVKA. Svìt
hráèù scrabblu je rozmanitý a pastry jako písmenková polévka. Jsou tam lidé vech profesí,
od studentù a po dùchodce, kadý má svùj vlastní, jedineèný ivot. Jsou odliní, ale pøitom pevnì svázáni spoleènou vání - hrají spolu scrabble
on-line pøes internet a utkávají se na turnajích
naivo. Kdy do tohoto zvlátního specifického svìta jednoho dne zasáhne vrah, drasticky ho
zmìní.

PRO MLÁDE
Wolf Erlbruch  PØÍERNÝ VEÈÍREK.
Thomas Brezina  KLUB ZÁHAD  ZÁMEK PØÍZRAKÙ, NEVIDITELNÁ BESTIE.
Thomas Brezina  KLUB TYGRÙ  CHRÁM HROMÙ, HLAS ZE ZÁHROBÍ, PALÁC STØÍBRNÝCH
PANTERÙ.
Galina Miklínová  O KANAFÁSKOVI.
Eoin Colfer  LEGENDA O NEJZLOBIVÌJÍM KLUKOVI NA SVÌTÌ.
Martina Drijverová  DOMOV PRO MARANY.
Desetiletá Michala se právì pøestìhovala a má
obavy. Jak ji pøijme nová tøída? Najde si kamarádku? Jak si zaøídí svùj pokojíèek? A hlavnì jak
se bude v novém prostøedí daøit brákovi Martinovi, s kterým je trochu víc starostí, protoe je
jiný ne ostatní dìti? Snad se Michale podaøí
vechno vyøeit, aby se nový domov stal tím nejhezèím místem na svìtì. Místem, kde by se mohlo líbit i Maranùm.
Ester Stará  A PAK SE TO STALO! Neèesané
vlásky, nemyté ui, nevysmrkaný nos, neèitìné
zoubky, neuklizené hraèky, nesluné chování
u jídla, rozvázané tkanièky, alování - to jsou drobnosti, o nich dìti nechtìjí ani slyet. Ale pak se
nìco neuvìøitelného stane!
Vlasta vejdová  MÌSÍCE. Kníka Mìsíce je volným pokraèováním úspìných dvou dílù Nejkrásnìjích dìtských øíkadel. Tradièní èeská a moravská øíkadla èi písnièky s ilustracemi Vlasty vejdové nás provázejí jednotlivými mìsíci kalendáøního roku.
. Petrásková

LIDOVKA

1. |: Na silnici do Práil
jeden mladý cestáø il.:|
|: A kamení a kamení a kamení
tam roztloukal, kdy silnici tìtoval.:|
2. |: Paní v zlatém koèáøe uvidìla cestáøe.:|
|: A povídá a povídá a povídá:
Cestáøi ná, tìkou práci tady má.:|
3. |: Cestáø na to odpoví:
Vzácná paní, to se ví.:|
|: Kdybych já moh, tak jako pán,
jezdit ve zlatém koèáøe, nedìlal bych cestáøe.:|
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GERARD Z HAMRU

Kdo by neznal legendu o èachtické paní, jak se mezi lidmi øíkalo
neslavnì proslulé sadistické hrabìnce ze slovenských Èachtic! Podle
rozíøené povìsti mìla na svém hradì muèit mladé dívky a získávat jejich krev, která jí mìla zaruèit vìènou krásu a mládí. lechtièna Albìta Báthoryová ila na pøelomu 16.
a 17. století a podle dochovaných
údajù své poddané nesnesitelnì týrala a na svìdomí mìla smrt velkého
poètu panen. Její ivotní pøíbìh se
stal i námìtem nedávného velkofilmu reiséra Jakubiska.
Ménì je u známo, e také na Táborsku il lechtic, který si v sadistickém týrání lidí, zejména dívek
a en, se zmínìnou lechtiènou nikterak nezadal, i kdy je nutno pøiznat, e se v krvi nekoupal. Jmenoval se Leopold Jakub, svobodný pán
z Gerard, pán na Naèeradci, Novém
Podolí, Mezilesí, eberce a Hamru
u Veselí nad Lunicí, který získal do
vlastnictví v roce 1697 a kde také
vìtinou sídlil.
Krutost a bezcitnost si Gerard
pøinesl na svìt jako rodovou vlastnost. Jeho pøedci zpoèátku vradili
z náboenského fanatismu, ale pozdìji jen pro osobní rozko. V tomto
smìru byl Leopold zdárným kvìtem
rodu Gerardù, dokonce v násilnostech a krutostech pøekonal své
pøedky.
Leopold byl v mládí rytmistrem
u Corbelinských kyrysníkù, ale pak
nechal vojanèení a oenil se s Marií
Terezií Èejkovou z Olbramovic. Jeho
divoká a nezkrotná povaha ale nebyla pøedurèena pro manelství a rodinu. Manelku a malou dcerku záhy
vyhnal z domu a ty se pøed jeho hnìvem uchýlily do Sobìslavi, kde ily
skromnì a tie.
Jak u to tak bývá, vrozenou krutost a bezcitnost Leopold umocòoval bohatými dávkami alkoholu, který jetì víc roznìcoval jeho sadistické vánì. Vyloenou zvrhlost pak projevoval k mladým dívkám a enám.

V jednom z pokojù hamerské tvrze mìl harém devíti milostnic, kde
pro své pøátele poøádal bezuzdné
orgie. Nezøídka se stávalo, e nahou
enu, která nechtìla plnì vyhovìt
jeho zvráceným choutkám, nechal
vyhodit oknem. Jednou, zcela opilý,
uvidìl mlynáøova synka, který el po
cestì okolo jeho tvrze. Gerard na nic
netuícího hocha zamíøil pukou, vystøelil a tìce ho zranil. Chlapec pøiel o ruku a kdy jeho otec ádal
odkodnìní, Gerard ho veøejnì zfackoval a pak ho nechal utopit v øece.
Jindy okolo Hamru projídìl id na
koni. Gerard ho nechal chytit, koni
usekl hlavu, ida zmlátil do bezvìdomí a pak ho hodil do øeky. Se svými kumpány ale nejradìji poøádal
hony na dívky, které pracovaly na
polích. Nejedna tvaná dívka radìji
volila smrt skokem do øeky nebo do
rybníka. Jindy opilý Gerard se svými kumpány vtrhl do hospody v blízkém Valu. Popíjející kupce vyhnal
a obsluhujícímu mládenci usekl meèem obì ruce. Èetné krutosti, kterých se dopoutìl na enách, ani
nelze popsat.
Po vydání císaøského reskriptu
v roce 1697, kterým byli cikáni prohláeni za psance, Gerard na nì zaèal poøádat tvanice. S pøáteli jemu
podobnými pøepadal cikánské tábory, lidi støílel jako divou zvìø a nechal je tvát a trhat psí smeèkou.
Umírající a zmrzaèené pak ponechal
divé zvìøi.
Nelze vypsat vechna ukrutenství
a násilnosti, kterých se Gerard dopoutìl. Jejich míra se naplnila
v Mezimostí, kde se svými lidmi pøepadl hospodu a popíjející sousedy,
kteøí se z jarmarku ve Veselí vraceli
do Sobìslavi, zle potloukli. Ti se pøed
jeho øádìním sice snaili spasit útìkem, ale Gerard je pronásledoval i na
silnici a nìkolik jich zabil. Pak se
spokojenì vrátil do hospody a a
do rána se veselil.
Gerardovi by snad prola i tato
událost, kdyby se nestalo nìco, co

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
70 let Marie Bervidová, Rzavá
7 5 let Anna Laitlová, Vráná
8 5 let Blaena Rokosová, Jeníèkova Lhota
9 2 let Jarmila Klejnová, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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JAK TO VLASTNÌ BYLO?

SAMOOBSLUHA

Dnes jsou samoobsluné obchody samozøejmostí, bez nich si
u ivot nedovedeme pøedstavit. Ale
kdy se objevila první samoobsluha? Moná se budete divit, ale není
tomu ani sto let. První samoobsluní prodejna na svìtì se objevila
6. záøí 1916 v Memphisu na Jeffersonovì ulici èíslo 79.
Za tímhle nápadem stál zkuený obchodník Amerièan Clarence
Saunders, kterého hnìtlo, e jeho
zákazníci si musí u prodejního pultu
vystát dlouhou frontu a trpìlivì èekat, a na nì pøijde øada a prodavaè
je obslouí. Proto pøemýlel a dostal nápad. V jeho obchodì si zákazníci budou zboí vybírat sami
vzruilo celé okolí. Sobìslavský
magistrát za osm mìsícù od spáchání tohoto zloèinu zaslal tøeboòskému hejtmanovi dopis, ve kterém
podrobnì popsal záhadné se zjevení ducha jednoho ze zavradìných
muù. Zatímco jeho vdova dlela
v kostele, jejím ètyøem dìtem se prý
zjevil jejich zavradìný otec, stralivì zkrvavený. Sedl si k nim ke stolu,
krvavou rukou vzal kníku a snail
se èíst. Dìti prý køièely hrùzou a køikem pøivolaly sousedy. Ti pøibìhli,
ale nic nevidìli, jen dìti byly v oku.
Neastná matka se obrátila na církevní hodnostáøe o radu. Té se jí
skuteènì dostalo, i kdy to trvalo dost
dlouho, ale církev nezklamala. Doporuèila matce, aby své dìti poslala
na ebrotu, a co vyebrají, a odevzdají na faøe na odslouení me
svaté. To mají nìkolikrát opakovat,
aby byla naplnìna patøièná suma
a bùh prý jim pomùe.
Pøípad nelo ututlat, dostal se a
k zemskému soudu v Praze a ten
vydal pøíkaz aby Gerard byl vypátrán, zatèen a postaven pøed øádný
soud. Ten se ale zaèal na rùzných
místech skrývat, a se rozhodl uchýlit
do frantikánského klátera v Jindøichovì Hradci, kde ho mnii chránili
pøed svìtskou spravedlností. Gerard
odtud napsal dopis císaøi Josefu I.,
ve kterém ho ádal o milost, aby si
prý mohl opatøit svìdky a podklady

a nákup zaplatí a u pokladny. Samozøejmì netuil, e narazí na silný odpor veøejnosti. Neslýchaná
drzost, blázen, co to je za novoty?,
nechte ho ílence být, a mu lidé
zboí rozkradou!  tak reagovala
veøejnost a hlavnì tisk na Saundersenùv poèin.
Podrádìní lidé ale brzy ztichli
a vem zaèalo být jasné, e Saunders se trefil do èerného. Svùj nápad si nechal patentovat a samoobsluné prodejny zaèaly rùst jako
houby po deti. V roce 1922 u
jich bylo 2600.
Saunders ale v té dobì netuil,
e ho po obrovském úspìchu èeká
krach. Nad pudce se rozvíjející firmou ztratil kontrolu a témìø pøes
noc se stal úplným ebrákem.

-wer-

pro svou obhajobu, e je nevinný.
Bylo mu vyhovìno, ale kdy uplynula lhùta prùchodu milosti, byl
Gerard na své tvrzi zatèen a v elezech dopraven do Prahy. Tam také
byl 5. 7. 1713 za své èiny odsouzen
k trestu smrti.
Tehdy vstoupila do hry Gerardem
zavrená manelka. Odjela do Vídnì, pøed císaøem padla na kolena
a prosila o milost pro svého mue.
Bylo jí vyhovìno s podmínkou, e
o zmìnì trestu smrti na doivotní
aláø se Gerard dozví, a kdy bude
pøiveden na popravitì.
V popravní den se sely davy lidí,
protoe lo o mimoøádnì tìkého
zloèince. Katovi pacholci pøivedli
odsouzence a kat mu pøikázal, aby
poklekl a hlavu poloil na palek.
Jen se tak stalo, prezident soudu
zvolal milost!. V tu chvíli se Gerard vymrtil a do davu vykøikl, e
vìdìl, e se jedná o fraku. Prý dobøe vìdìl, e ivot lechtice císaø nedá
za ivoty nìkolika mizerných parobù. Do toho prezident soudu dokonèil vìtu slovem doivotí a Gerard
se skácel k zemi.
Jeho ivotním osudem se mu stala praská Daliborka, odkud svým
pøátelùm psal zoufalé dopisy a prosil, aby ho pøili navtívit. Nepøiel
ani jeden. Trvalo sedm dlouhých let,
ne ho smrt vysvobodila z jeho ivého hrobu.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci
Vanesa Sirotková
Chotoviny

Jonatan Salot
Chotoviny
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Mikuláské koulení Závìr kuelkáøských soutìí

Sobota 7. prosince 2013 patøila
Mikuláskému
koulení o ceny.
Tradiènì a podle oèekávání za
obrovské úèasti a zájmu dìtí, malých kuelkáøù, jejich rodièù a dospìlých.
Celkem se letos zúèastnilo, pøilo si zahrát a vydovádìt se kolem
50 dìtí a pøes 60 neregistrovaných
i registrovaných hráèù.
Pøi nadeném zápolení se projevilo i mnoho nových nadìjí. Nakonec vichni odcházeli spokojeni
i s vykoulenými dárkovými balíèky,
upomínkovými pøedmìty a cenami
pro vítìze.
Letos se nejvíce daøilo v kategorii dìtí registrovaných Davidu Bartoòovi 33, jako druhá se umístila
Martina Køemenová 31 a tøetí skonèil Martin Makovec 30 poraených
kuelek na 5 hodù.
V kategorii neregistrovaných vyhrál Jakub Horòák 31, druhá byla
Karolína Cápková, tøetí Kateøina
Cvrèková, obì 27.
Po vyhláení výsledkù dìtí zahájili sportovní boje dospìlí v kategoriích mui, eny a neregistrovaní. Na

drahách se støídaly originální hrací
styly s propracovanou technikou,
tìké zaèátky v ohroení zdraví a ivota, hodnotné výkony v podání bývalých kuelkáøù a skrytých talentù.
Veèer bylo dobojováno, vyhláeny
výsledky a pøedány ceny. V kategorii
muù registrovaných vem pøedvedl svou stoupající výkonnost Milo
Filip a výborným výkonem 38 kuelek nedal ostatním anci. Druhé místo obsadil Libor Hrstka, tøetí Petr
Køemen a ètvrté Michal Nový shodným náhozem 37 kuelek. V enách
vítìzí Ája Makovcová za 34, 2. místo
Lenka Køemenová 33, 3. Hanka Køemenová 32 .
V kategorii neregistrovaných jsou
vdy k vidìní urputné boje a nadení. Tentokrát vem utekli a nakonec
se radovali Míra Fafílek a Martina
mejkalová/Pekaøová, kdy oba nahráli 34 kuelek. Nejdùleitìjí ale
byla sportovní pøátelská atmosféra
a dobrá zábava pro vechny. Dìkuji
vem èlenùm za organizaci a také
dále naim tìdrým sponzorùm za
vìcné ceny a finanèní podporu.
Vám vem ostatním za úèast
a pøízeò kuelkáøskému sportu.

Mistrovství oddílu kuelek
jednotlivcù pro rok 2014
V závìru roku, kterému sluí odpoèinek po nároèné podzimní èásti,
ale také ladìní formy a pøípravì na
jarní èást, zároveò patøí i odehrání
oddílového turnaje o nejlepího kuelkáøe/kuelkáøku pro rok 2014.
Seli jsme se v sobotu 28. 12.
2013. Ve dvoukolovém systému na

AKTUÁLNÍ TABULKY
PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
Drustvo A  Divize Jih

1. TJ Loko È. Budìjovice
19
2. KK PSJ Jihlava B
17
3. KK Slavoj irovnice
15
4. TJ Nové Mìsto na Moravì 15
5. TJ Start Jihlava
15
6. TJ Sokol Chotoviny
14
7. TJ Sokol Slavonice
13
8. TJ Centropen Daèice D
12
9. TJ Tøebíè B
12
10. TJ Slovan Jindø. Hradec
12
11. TJ Jiskra Nová Bystøice A
11
12. TJ Spartak Pelhøimov
10
13. TJ Jiskra Nová Bystøice B
9
14. TJ Nová Vèelnice
8
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
8. místo Bartoò 446, 13. Hrstka 444,
15. Hein 444, 37. Foøter 434, 45. Køemen 430, 55. Bervida 426, (bez poøadí Vacko 416 kuelek).

Drustvo D  Okresní pøebor

1. OS ECHO Silon B
17
2. Loko Tábor C
15
3. Spartak Sobìslav B
14
4. Chotoviny D
12
5. OS ECHO Silon D
4
6. Loko Tábor D
4
7. Sokol Chýnov B
4
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
5. místo Filip 410, 11. Kubeová 404,
20. Otradovec 396, 22. Pilaøová 395,
27. Nový 390, 34. mejkal 376,
39. Nohejlová 374, 40. mejkalová 372.

2 x 100 hodù se nejvíce daøilo a titul
pøeborníka oddílu v muské kategorii i celkovì letos získal Libor Hrstka
za 932 poraených kuelek. Tím pøeruil dvouleté kralování Zbyòka Heina, který skonèil druhý za 894, tøetí
Petr Køemen 884. V enách byla
nejlepí Iva Svatoová 840 pøed Ájou
Makovcovou 836 a Gábinou Kuèerovou 815. Seniorskou kategorii
ovládli Anièka Kubeová a Honza
Chobotský.
Ji tradièní oddílový turnaj na
konci roku se opravdu vydaøil, nìkteøí si uili malého Silvestra, pobavili jsme se ve výborné atmosféøe
a pohodì odeli do svých domovù
oèekávat pøíchod Nového roku.
V lednu nás èekají pøebory Mistrovství Okresu Tábor, následnì
v únoru Mistrovství Kraje, tak naim
zástupcùm popøejme dobré výkony
a pìknou reprezentaci oddílu.
M. Vacko

Drustvo B  Krajský pøebor I

1. TJ Nová Ves u È. B. A
18
2. TJ Sokol Sobìnov A
15
3. TJ Loko È. Budìjovice B
15
4. TJ Spartak Sobìslav A
12
5. TJ Sokol Nové Hrady A
12
6. TJ Sokol Písek A
12
7. KK Lokomotiva Tábor
10
8. TJ Tatran Lomnice n/Lu. A 10
9. TJ Dynamo È. Budìjovice A 10
10. TJ Fezko Strakonice
10
11. TJ Sokol Chotoviny B
4
12. TJ Kunak A
4
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
25. místo Svaèina 422, 35. Køemenová H. 412, 43. Chobotský 406,
64. Makovcová 388, 66. Svatoová
382, (bez poøadí - Zeman 406, Køemenová L. 402, Kuèerová 388).

podzim 2013 / 2014

Drustvo A  Divize Jih

Start Jihlava  Chotoviny
2544 - 2502  6 : 2
Hein 460,
Køemen 409, Vacko 420, Bartoò 429, Bervida 378, Foøter 463.
Jihlava doma podává dobré a vyrovnané výkony, bohuel tentokrát nabízenou anci jsme nevyuili. Petr sice zlepeným, ale prùmìrným výkonem prohrává, Míra také nic moc, výbornì hraje Zbynìk, Honza pøenechal trestuhodnì bod v závìru hry, Luboovi se nedaøí a tak ani vynikající
Honza Foøter nestaèil uhrát nìjaké body.
Letoní podzimní èást soutìe ukazuje velkou vyrovnanost drustev, netradiènì hodnì se prohrává na domácích drahách, a tím potøebnìjí jsou
venkovní vítìzství. Pro jaro tedy jasný úkol zvládat domácí utkání a pak se
uvidí, kam se posuneme.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 17. 1. 17:30
Chotoviny  KK PSJ Jihlava
pátek 7. 2. 17:30
Chotoviny - Centropen Daèice

Drustvo B  Krajský pøebor I
Spartak Sobìslav  Chotoviny

2458 - 2381  6 : 2
Zeman 424,
Chobotský 382, Køemenová H. 405,
Svatoová 379, Makovcová 389, Svaèina 402.
Pomìrnì dobrý výkon nestaèil na neporazitelnou Sobìslav.
Podzimní èást ji tradiènì nevychází, na neznámých a tìkých venkovních
drahách se nedaøí, doma odevzdáváme zbyteènì body a to nás odsunulo na
sestupové místo. Nic vak není ztraceno, jaro nám snad pøinese lepí pohodu a zaslouená vítìzství.
Domácí utkání jarní èásti :
pátek 10. 1. 17:30
Chotoviny  Sokol Sobìnov
pátek 24. 1. 17:30
Chotoviny  Spartak Sobìslav

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny  Silon B
2360 - 2339  5 : 3
Filip 421,
Kubeová 417, mejkalová 404, Nohejlová 359, mejkal 379, Nový 381.
Velice vyrovnaný domácí zápas se astným koncem pro nás. Dobré
výkony støídané tìmi horími a nakonec Milo udrel nahrané kuelky.
Po podzimu se utvoøila silná ètyøka bojující letos o prvenství bez vyøazovací
èásti. Pøi této vyrovnanosti a kvalitách naich hráèù urèitì nejsme bez ance
na titul.
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 15. 1. 16:00
Chotoviny  Sobìslav
støeda 22. 2. 16:00
Chotoviny  Silon SÚ C
støeda 5. 2. 16:00
Chotoviny  Loko Tábor D

Florbalisté v lednu zahájí boje v nadstavbì
V posledním turnaji
v prosinci jsme se pokusili bojovat o teoretickou
anci zúèastnit se klání
mezi nejlepími týmy
v nadstavbì. Planá rozhodla za nás tím, e bodovala a my
ji u nemohli pøedstihnout.
V prvním zápase proti Pivním Vlnám jsme hráli hùøe ne minule.
Zápas byl z naí strany hernì neurovnaný, protoe nás bylo moc. Ne
jsme se srovnali, prohrávali jsme 0:1.
Pak jsme se rozjeli a do pøestávky
otoèili na 3:1. Po pauze jsme odskoèili na 4:1. Soupeø sníil v polovinì druhého poloèasu na 4:3. Po
3 minutách jsme dali vítìzný gól na
5:3. Soupeøova pøesilovka za patné støídání vyústila ve sníení na 5:4.
Nastaly perné poslední 3 minuty, kdy
se nám podaøilo ubránit tìsný výsledek. Teoretická nadìje na postup
zùstala.
Ne jsme vak nastoupili k poslednímu zápasu, Planá bodovala
a tím urèila, e a zápas skonèí jakkoliv, budeme na 3. místì ve skupinì. První tým tabulky Delfíni nastou-

pil v nesilnìjí sestavì. Tento tým
je sloen z hokejbalistù od extraligy po krajský pøebor doplnìný
hokejisty Táborského B-týmu.
Pro nás zaèal kolotoè v obranném pásmu. Nemìli jsme anci
a v poloèase bylo skóre 0:5. Kvùli
hrozícímu debaklu jsme se jetì více
soustøedili hlavnì na obranu. Nìjaký brejk vyel a zápas skonèil 2:6.
O síle soupeøe svìdèí výsledek následujícího zápasu s Planou, kdy
Delfíni jasnì vyhráli 9:2.
Draci nastoupí 11. ledna (12:00
Jindøichùv Hradec a 14:00 Pacov)
a 25. ledna (12:00 Double pen.
a 14:00 Opaøany) k zápasùm nadstavby v prostøední skupinì s názvem Divize. Tato skupina bude dost
vyrovnaná a bude záleet na kadém
výsledku.
P. Havlík

Tabulky

1. Delfíni Tábor
2. FbK Planá n/Lu.
3. Draci Chotoviny
4. Vajgar Bojz J.H.
5. FBK Pivní Vlny S.Ú.
6. Real Tábor

skóre body
56 : 24
42 : 30
50 : 38
37 : 27
35 : 47
16 : 73

28
21
16
16
9
0
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Mozolov  soustøedìní ákù a dorostencù

TAKOVÝ BYL ROK 2013
LEDEN

Hned na zaèátku roku 2013 se
odehrála významná událost. Tou
bylo, u obvykle, kondièní soustøedìní chotovinských ákù a dorostu
z minulých let v osvìdèeném Mozolovì nedaleko Jistebnice, kde jsou
pro tuto akci akorátní podmínky.
Spousty kopcù, schodù, nádherná
krajina a k tomu zajitìná pestrá strava pìtkrát dennì, pro sportovce ideální. Do toho zaøízený program plný
posilovacích her, ba i dokonce vzdìlávacích a vìdomostních, aby hráèi
nezapomnìli na kolu. Soustøedìní
se uskuteènilo na samém konci mìsíce ledna, a tak se týmy potýkaly
s velkou zimou a snìhem. Akce se
bez pochyby znovu vyvedla, a tak je
i pro letoní rok naplánované soustøedìní znovu na Mozolovì. Tentokrát je ale soustøedìní urèeno pro
dorostence a hráèe A týmu, termín 5. a 9. února.

ÚNOR

Jako vdy, i v únoru se dìlo pár
zajímavých událostí. Kromì plesu
obce, tradièního makarního prùvodu nebo dávky florbalových zápasù
dvou týmù Chotovin, také áci vyrazili na halový turnaj do Borotína. Na
zaèátku února se tým ákù spolu
s dorostenci vrátil z namáhavého
zimního soustøedìní a o dva týdny
pozdìji áci jeli na svùj první halový
turnaj v roce 2013. Protoe soustøedìní a pøíprava byla hlavnì v duchu
posilování a bìhání, fotbal se moc
nehrál. Èekalo se, e to bude ostuda
a áci se nìjak moc nepøedvedou.
Opak byl ale pravdou. Vybojovali
senzaèní 2. místo, ve finále prohráli
s Vìtrovy.

BØEZEN

Velká sportovní událost, která se
pomalu zaèíná stávat tradicí. Na prostranství pøed kulturním domem se
odehrál ji tøetí roèník hokejbalové
bitvy mezi odvìkými rivaly z Chotovin a Èerveného Záhoøí, který sledovalo okolo 200 lidí! Návtìvnost této

bitvy neustále roste. Tuhý boj se vím
vudy, jinak tento zápas pod irým
nebem nelze popsat. Tvrdé zákroky,
pohledné akce, to ve zdobilo hokejbalové utkání. Výhrou 6:4 se Èervené Záhoøí dostalo do vedení 2:1
v dosavadní sérii. Alespoò v nájezdech si Chotoviny spravily chu.
Pokud ve vyjde, tak nás letos èeká
dalí, tentokrát u 4. roèník!

DUBEN

Zaèaly fotbalové soutìe. Po
podzimu poslední chotovinské
Áèko se pokusil vzkøísit i nový trenér. Hra se zvedla, ale ze esti dubnových zápasù se podaøilo získat
pouze 3 body za 3 remízy. Úplnì
jiné starosti mìli starí áci. Zaèátek
jarní èásti jako z øíe snù. Dokonce
jako jediný tým v soutìi sebral na
domácí pùdì bod vedoucím Ètyøem
Dvorùm. Tento mìsíc byl výjimeèný
i proto, e se kluci z mladí pøípravky zúèastnili prvoligového zápasu
Èeské Budìjovice - Jablonec. Dokonce pøivedli hráèe na stadion.

KVÌTEN

Nádherná výstava kvìtin, také
nádherná série starích ákù v krajském pøeboru. áci byli na 6. místì
a zajistili si tuto soutì i na pøítí
rok. Dokonce dolo i ke kuriozitì.
Chotoviny - Bechynì 13:0. Starí
i mladí áci. Kromì ákù se daøilo
i dorostu. Po smolných sériích se
probral a zaèal vyhrávat. Nejdøíve
svitla nadìje remízou v Tuèapech,
pak kluci smetli Meteor Tábor B
a Bøeznici.

ÈERVEN

Tento mìsíc byl prokletý. Chotoviny postihly povodnì, nìkolik zápasù bylo zrueno a nae høitì bylo
ve velmi patném stavu. ákùm
a dorostu se docela daøilo, to se ale
nedá øíct o Áèku. Ani nový trenér,
ani noví hráèi nedokázali zachránit
Chotoviny v B. tøídì a tým sestoupil
do okresního pøeboru. Týmy jako

jsou Nová Vèelnice, Dolní Bukovsko, Lomnice nebo Meteor Tábor, nahradili Vlastiboø, Koice, Lom nebo
Boejovice.

ÈERVENEC/
SRPEN

Období chvilkové pauzy od fotbalu a poté zaèátek tvrdé døiny a znovu nabírání kondice. Tak lze charakterizovat èas kolních prázdnin. Letos, stejnì tak jako v minulých letech, obohacené o tradièní Memoriál Petra Pekárka. Býval to turnaj
muù z okolí Tábora. V posledních
letech se to ale zmìnilo a dostala
pøednost mláde, respektive starí
áci. Turnaj se zmìnil v megaturnaj
s nejlepími èeskými týmy doplnìnými áky a dorostenci z Chotovin.
Letos do Chotovin zavítaly týmy jako
je Slavie Praha, Sparta Praha a FC
MAS Táborsko. Navíc se v Chotovinách uskuteènilo první derby praských S, které zvládli lépe hráèi
Sparty, a tak brali 1. místo. Ale ani
Chotoviny se neztratily a dokázaly
v derby porazit MAS Táborsko, èím
obsadily hezké 3. místo.

ZÁØÍ

Záøí je obdobím zaèátkù soutìí
vech kategorií. Na mue a dorostence èekala novinka. Novinkou A
týmu byla zmìna soutìe, jeliko po
sestupu z B. tøídy zaèali hrát okresní
pøebor. První zápas mui zvládli výbornì, poté u to bylo jako na houpaèce. Remíza, prohra, prohra, výhra a takto neustále dokola. Zato

dorostenci to mìli naopak, z okresního pøeboru rovnou do krajského!
Dùvodem bylo spojení s FC MAS
Táborskem B, které se pozdìji
ukázalo jako dobrý tah. Dorostenci
zaèali u o nìco døíve ne mui, jeliko mají více zápasù. A byla to
podobná pohádka jako u muù. Jednou prohra, pak skvìlý výkon a výhra, poté zase prohra. Nutno dodat,
e týmy se sehrávají, co potøebuje
èas.

ØÍJEN

Zápas, který toèila i televize Nova
v rámci svého projektu Okresní pøebor, to bylo hlavním lákadlem øíjna. Tento zápas lze nazvat nejsledovanìjím v rámci Chotovin v tomto
roce. Vyhecované derby s Mladou
Voicí sice skonèilo pro domácí tým
vysokou porákou 0:5, nutno vak
dodat, e Chotoviny trápila marodka a hlavní kostrou týmu byl dorost.
Pro oko diváka to byla velmi zajímavá podívaná plná gólù, ancí, faulù,
lutých a dokonce i jedné èervené
karty. A divákù nebylo málo, hezké
poèasí jich pøilákalo na chotovinský
stadión okolo 300! Pokud nìkdo reportá provihl, èi si ji chce zopakovat, tak ji mùe stále najít na stránkách tn.cz. Mui alespoò podzimní
èást zakonèili výhrou 1:0. Dorost mìl
hezkou sérii výher, poté dvakrát smolnì padl.

LISTOPAD

Klidný mìsíc. Mue u ádný
zápas v tomto mìsíci neèekal, a tak
své síly mohli poetøit na dokopnou,
která se povedla, ale také na focení
kalendáøe pro nový rok. Zato dorost
mìl stále zbývající dva zápasy. Jeden vysoko vyhrál, druhý s dávkou
smùly prohrál. Poté mohla následovat takté dokopná na bowlingu
v Hotelu Palcát.

PROSINEC

Jedna z nejvìtích akcí byl letní turnaj za úèasti Sparty a Slavie Praha a FC MAS Táborsko

Podzimní èást sezony pro vechny skonèila. Hned na zaèátku mìsíce vymìnili fotbalisté dresy za masky a vydali se do ulic Chotovin za
èerty. Kromì toho se také minipøípravka podívala na svùj první turnaj. Kluci roèníku 2007, pod vedením M. Filipa a D. Karase, uspìli
a vybojovali krásné 3. místo.
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

