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ZDARMA

OBECNÍ PLES 2015

V poøadí ji sedmý Ples obce
probíhal tentokrát spíe ve stylu country. Soubor nadencù
Country Friends z Jistebnicka
hned zveèera zaplnil parket, a tak
se tanèilo ji od prvních tónù a
do brzkých ranních hodin. I letos nám hrála kapela Rondo
Music ze Sobìslavi a opìt bájeènì. Ples svým slovem slav-

Z obsahu
listù

nostnì zahájil starosta Zdenìk
Turek a taneèníci Country Friends nám pøedvedli tance Zuzana, Virginia Reel a Zorba. Po
desáté hodinì pak ukázky párových tancù Párová polka, Blue
Rose a E. J. Swing. Ve vestibulu bylo opìt pøipraveno obèerstvení v podobì výborných obloených chlebíèkù a zákuskù ke
kávì, a tak tancem a zpìvem

høál jedineèný pùlnoèní
guláek, který opìt pøipravily eny ve kolní jídelnì. Ji tak dobrá nálada se
stala jetì lepí a ples jsme
si uívali do samého konce. Vydaøil se a pøítí rok
se sejdeme zas, tentokrát
27. února.
ZA OÚ . Petrásková

Peèovatelské byty
 podmínky pøidìlení
Bude v Chotovinách
dìtský lékaø?
Robota  tìký
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Fotbalová pøíprava
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znavení hosté mohli naèerpat
energii a pokraèovat v plesání.
Pøed pùlnocí probìhlo slosování vstupenek a astní výherci
si odnáeli domù kromì jiných
výher i kvalitní matrace, které
vìnovala do tomboly firma
MA-DONA s.r.o. O pùlnoci nás
velmi pøekvapil a pøíjemnì za-
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Novela zákona
o odpadech
z pohledu
spoleènosti
V øíjnu loòského roku vstoupila v platnost novela
zákona o odpadech, která pøinesla nìkolik zmìn. Od
èervna letoního roku bude napø. novì sputìn Registr
míst zpìtného odbìru, kde budou uvedena vechna sbìrná místa bez ohledu na to, kdo je zøídil. ASEKOL má ji
nyní vechna zøízená sbìrná místa uvedená na svých
webových stránkách.
Rovnì je stanovena minimální hustota sbìrné sítì,
a to tak, aby v kadé obci, kde se nachází prodejna
elektrozaøízení a s poètem více ne 2 000 obyvatel, bylo
k dispozici minimálnì jedno sbìrné místo. ASEKOL má
i díky spolupráci s obcemi velmi hustou sbìrnou sí ji
nyní. Nabízí zapùjèení sbìrných nádob, bezplatný odvoz jejich obsahu a také napø. motivaèní pøíspìvky pro
sbìrné dvory.
U prodejcù elektrospotøebièù s prodejní plochou nad
400 m2 vznikla povinnost zøídit místo zpìtného odbìru.
Tito prodejci mají novì povinnost odebírat drobné spotøebièe, u kterých ádný z rozmìrù nepøesahuje 25 cm.
ASEKOL prodejcùm elektra nabízí té bezplatné zøízení
sbìrného místa, bezplatný odvoz a pøípadnì zapùjèení
sbìrné nádoby. Podle novely musí elektroodpad jeho
dritel pøedat pouze na místo zpìtného odbìru èi oddìleného sbìru, poslednímu prodejci nebo zpracovateli.
Elektroodpad by tak nemìl konèit v komunálním odpadu nebo u neoprávnìných osob, ale pouze tam, kam
patøí. K tomu pøispívá i rozsáhlá èinnost spoleènosti
ASEKOL v oblasti osvìty. Cílem je, aby obèané dobøe
vìdìli, jak naloit s vyslouilými spotøebièi.
Novelou se také mìní minimální úroveò vyuití, recyklace a pøípravy k opìtovnému vyuití. I zde je ASEKOL v pøedstihu. Sebraná elektrozaøízení pøedává k recyklaci do moderní zpracovatelské linky v Jihlavì, která
pøedstavuje technologickou pièku ve svém oboru. Zatímco standardní legislativní povinnost vyuití spotøebièe je 75 procent jeho prùmìrné hmotnosti, jihlavská
linka dosahuje vyuití a 95 procent.
H. Heømánková

OHL S

Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na
komunikacích 1. a 2. tøídy (sníení
rychlosti, kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace)
v úseku Tábor  Sudomìøice u Tá-

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC BØEZEN 2015
bora z dùvodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací
a budování nových stavebních objektù v blízkosti stávajících komunikací.
â Dopravní omezení u eleznièní-

ho podjezdu v Sudomìøicích u Tábora  pøevedení provozu na provizorní komunikaci od 23. 9. 2014
do 30. 9. 2015.
Informace o výlukách:
â Ve dnech 16.  18. 3. 2015 probìhnou 8 hodinové denní výluky
v úseku Chotoviny  Støezimíø v èase
7.30  15.30 hod.
â Ve dnech 19.  25. 3. 2015 probìhnou noèní výluky v úseku Chotoviny  Støezimíø v èase 21.30 
4.10 hod.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
3/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â Tunel Sudomìøice
 dokonèovací práce  budování
gabionových zdí okolo portálu, zásypy a úpravy svahù
â st. Sudomìøice

 výstavba technologického domku
 budování podchodu Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku
a svrku  kolej è. 1. a 2.
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na eleznièním spodku
v nové trase eleznièního tìlesa
 budování mostní estakády
 výstavba protihlukové stìny
 budováí silnièního mostu
 výstavba zárubní zdi
â Úsek Tábor  Chotoviny
 práce na eleznièním svrku
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
4/2015.
Rovnì je mono informace obdret v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205
511.
Ing. Lumír Pyszko
Øeditel výstavby
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❖ Rada obce schválila pøípravu ádosti do OP ivotní pro-

S T Ø Í P K Y Z OBCE

støedí. ádat budeme o traktorový nosiè kontejnerù
a kontejnery na svoz bioodpadù.
❖ Rada obce schválila podmínky pro pøidìlení podporovaných peèovatelských bytù (více informací na str. 6). Poèítáme s tím, e první nájemníci budou bydlet v záøí 2015.

❖ Rada obce schválila úpravu dìtského høitì u bytovek.

Høitì bude rozíøeno o dva prvky urèené pro nejmladí
dìti - prolézací tunel a lanový prvek - sí. Jedna houpaèka bude opatøena sedátkem BABY opìt pro nejmení dìti.
Vzhledem k bezpeènostním pøedpisùm nelze více prvkù ❖ Rada obce schválila Plán financování obnovy vodovodù
a kanalizací Obce Chotoviny na období 2015-2039. Jeho
do prostoru høitì umístit.
platnost je jetì podmínìna schválením v zastupitelstvu
❖ Rada obce schválila opravu komunikace v Øevnovì pod
obce.
návesním rybníkem a opravovat se bude také v Sedleè- ❖ Obec Chotoviny podala ádost o pøíspìvek na vytvoøení
ku ve støedu obce. Práce v hodnotì cca 590 tisíc Kè budvou pracovních míst v rámci veøejnì prospìných pradou ukonèeny do konce èervna a provede je firma STRAcí. Místa budou vytvoøena k 1. 4. 2015.
Mgr. Zdenìk Turek
BAG.

ÈESKU CHYBÌJÍ DÌTTÍ LÉKAØI, PROBLÉM ØEÍ I CHOTOVINY
Èesko zaèíná øeit nepøíjemný problém.
Chybìjí lékaøi, a to pøedevím v obvodech.
Podle nìkterých prùzkumù zmizí a padesát procent absolventù lékaøských
fakult v zahranièí, zbytek skonèí v nemocnicích, klinikách èi soukromých
zaøízeních a jen malá èást
mladých lékaøù je ochotná
pracovat jako klasický obvodní
nebo dìtský doktor.
Problém u øeí také Chotoviny. MUDr. Helena Tuèková
k 31. 7. 2015 konèí svou praxi
dìtského lékaøe pro Chotoviny, Borotín
a Sudomìøice u Tábora a náhrada zatím neexistuje.
Situace není pøíjemná a my se ji snaíme øeit u nìkolik mìsícù. Spolupracujeme s paní doktorkou i ostatními dotèenými
obcemi. Spoleènì jsme oslovili lékaøskou
komoru, Veobecnou zdravotní pojiovnu
a Jihoèeský kraj. I díky naí spoleèné iniciativì bylo krajským úøadem vyhláeno výbìrové øízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených slueb v oboru praktické lékaøství pro dìti a dorost - úvazek 2,0
pro spádové území okresu Tábor. Výbìrové
øízení, které bude ukonèeno 19. bøezna,
v sobì zahrnuje i poadavek na obsazení
ordinace v Chotovinách, Borotínì a Sudomìøicích u Tábora. Nespoléháme vak jen
na pomoc od institucí. Podali jsme také
a podáváme inzeráty v regionálních i celorepublikových médiích, nabízíme i byt. Ordinaci s bytem nabízí i Borotín, vysvìtluje
starosta Chotovin Zdenìk Turek.

Na inzerát zatím ádný lékaø nereagoval. Starosta Turek kontaktoval i dìtské lékaøe v Táboøe, zda by nedokázali pomoci, a u vlastními silami nebo doporuèením na nìjakého kolegu. Situace ale není ideální na celém Táborsku. Podobné problémy u øeí i Choustník, Ratiboøské Hory, Jistebnice,
èeká to zøejmì i na Malice nebo Opaøany. V Táboøe je dìtským lékaøùm
ve vìtinì pøípadù kolem 60-ti let.
Na jednání starostù jsme ádali o pomoc i jihoèeského hejtmana,
je to celorepublikový problém, který si ádá komplexní
øeení. Samozøejmì se nevzdáváme a stále hledáme øeení,
DM
øíká starosta Zdenìk Turek.

POPLATKY, které vybírá

v roce 2015 Obec Chotoviny
Poplatek ze psù

100, Kè

za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2015

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
za obèana, který má trvalý pobyt v obci a je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci
 splatnost do 31. 3. 2015

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. 2015
nebo pololetnì  do 31. 3. 2015 a do 30. 9. 2015.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou
dohromady) na úèet obce è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol
je dùleitý pro správné pøiøazení platby. VS Vám sdìlíme na obecním úøadì nebo
si ho mùete sestavit podle návodu na webových stránkách Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).
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NOVÉ KNIHY
Gary Gabelhous  SOUBOJ AMANÙ. Gabe Turpin je úspìný
antropolog, pùsobí jako univerzitní profesor, ale jeho ivotní
vání je horolezectví. Neohroenì se vrhá do èetných dobrodruství a nezdráhá se vymýlet stále nové a jetì riskantnìjí výpravy.
Carey Wallace  KOMTESA. Neobvyklý pøíbìh italské komtesy
Caroliny Fantoniové se zakládá
na osudech skuteèných osob
z poèátku devatenáctého stolet. Lyrické líèení krajiny a barvitých snù mladé lechtièny.
Ale Pospíchal  TEMNOTA
RODU. Kdy se Christopher de
Glenville úèastní lovu v Novém
lese, u od dob Viléma Dobyvatele oblíbeném loveckém revíru
anglických králù, netuí, jak se
za nìkolik hodin zmìní jeho ivot. Jeho ena Joana se toti
stane obìtí únoscù, kteøí chtìjí
vymìnit její ivot za nic meního ne artefakt, který kdysi ukryl
Christopherùv pøedek Geoffrey
de Glenville v roce 1106 po bitvì u Tinchebray.
David Morrell  NA OSTØÍ. Cavanaugh a Carl, dva nejlepí kamarádi, na sebe vzájemnì míøí
zbraní. Ale tentokrát u to není
jako v dìtství hra s falenou pistolkou. Jejich ivot dramaticky
zmìnil smìr a jeden druhého
musí zabít, aby sám pøeil.
David Morrell  BLUDIÈKY. Policejní serant Daniel Page se
vydá po stopách své nezvìstné
manelky. Zavedou ho a do texaského mìsteèka, kde se kadý veèer zjevují nad krajinou ta-

jemná svìtla. Na místì
serant znepokojenì zjistí, e nestojí jen pøed úkolem zachránit od jejich neblahých úèinkù svou enu, ale e o jejich podivnou nièivou sílu projevily
zájem i speciální vojenské výzkumné laboratoøe.
Jessica Brody  ZKOUKA VÌRNOSTI, NEPROEL! Hrdinka je
pro rodinu i blízké pøátele svìdomitou bankovní úøednicí, ve
skuteènosti se iví daleko dobrodrunìjím zpùsobem. Její
klientky si ji najímají, aby provìøila vìrnost jejich milencù
a manelù. Tak se nenápadná
úøednice mìní podle potøeby ...
John Hart  KRÁL LÍ. Neúspìný advokát Work se po vradì
svého dominantního otce, kterého nemìl v lásce, snaí krýt
vlastní rodinu a stále víc se zamotává do lí. Dostává se tak
do nebezpeèné smyèky,kterou
kolem nìj stahuje policie.
Jane Austen  ROZUM A CIT. Dvì
sestry jsou ve vìku na vdávání,
a tak probouzejí zájem muù ve
svém okolí. Na pozadí rodinných veèeøí, návtìv, dýchánkù
a výletù se pak odvíjejí dva milostné pøíbìhy s øadou zápletek
a nedorozumìní. Jak zdrenlivìjí starí sestra, tak impulzívnìjí mladí, nejsou uetøeny
zklamání a slz .
Linda Lae Millerová  NÌNÝ
RYTÍØ. Román pro eny.
Henry Fielding  TOM JONES.
Tom Jones je skvìlý humoristický román, pøíbìh s napínavými zápletkami a irokým spektrem skvìle charakterizovaných
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postav odvíjející se na
pozadí skuteèných historických událostí první
poloviny osmnáctého století.
Literární historici oznaèují Toma
Jonese za první anglický moderní román a miliony ètenáøù mu
v prùbìhu staletí vtiskly svým
neutuchajícím zájmem punc nesmrtelnosti. Slavná literární díla
nemívají jednoduché osudy. I
Fieldingùv román Tom Jones,
kdy se roku 1749 objevil, vzbudil u nìkterých ètenáøù dojmy
zcela jiného druhu, ne autor
zamýlel. Jsem otøesen, e citujete z tak zlolajné knihy. Nerad se dozvídám, e jste ji èetla;
k tomu by se sluná dáma nemìla vùbec doznat, vytýkal proslulý spisovatel a arbitr dobového pojetí mravnosti Samuel
Johnson jedné milovnici literárních novinek. A nebyl sám, koho
dílo vyburcovalo k pozoruhodným dedukcím. Kdy pak na jaøe
Londýn podvakrát zasáhlo zemìtøesení, vyjádøil se londýnský
biskup v pastoraèním listu, e
je to trest boí za èetbu oplzlých knih a jeho domnìnku
mnozí podpoøili upozornìním,
e Paøí, kde byl pøeklad Toma
Jonese zakázán, zùstala zemìtøesení uetøena.
Elizabeth Astonová  SLEÈNA
DARCYOVÁ SE NEVZDÁVÁ. Urozená mladá dáma a stát se malíøkou? Dívka z pøední rodiny
a ivit se samostatnì tìtcem
a barvami? V Anglii na poèátku
pøedminulého století pro enu
vìc zcela vylouèená, spoleèensky nepøijatelná, ba pøímo skandální.

Jaroslava Èerná  ROZMARY
LÁSKY. Poslední paní Romberská - historický román pro eny.
Barbara Cartland  PRINC A PSÍK.
Román pro eny.
Ivan Krejèí  ØÍKALI MI ULÍNE.
Humornì psané deníkové zápisky údu, jeho vrtochy dokáou
tak mistrnì ovládat svého muského nositele: jednou ho vynesou do oblak tìstí, jindy ho
srazí do hlubin beznadìje. Kadý mu pozornì sleduje jeho
vývin, porovnává velikost v klidu i v pohotovosti, výdr pøi
milostných hrách... Neménì zájmu vak vzbuzuje i u en, nebo bez nìho by nebylo pokraèování ivota.
Catherine Coulterová  NEZKROTNÁ NEVÌSTA. Román pro
eny.

PRO MLÁDE
Zdenìk Svìrák  DÌTEM. Oblíbili jste si písnièky Zdeòka Svìráka a Jaroslava Uhlíøe?
Sami autoøi pro vás vybrali to
nejlepí ze své tvorby - pohádky, operky i písnièky, které vám,
jak øíká Zdenìk Svìrák, vlezou
do ucha.
Pavel rut  LICHOROUTI NAVDY. Pokraèování velmi úspìných a oblíbených pøíbìhù
o konzumentech lichých ponoek - Lichoroutech. První kniha z této øady se stala knihou
desetiletí pro dìti podle ankety
sdruení Litera.
Jiøí Havel  PØEKLEPY A NEDOKLEPY. Hrátky se slovy a slovíèky, aforismy, kvízy, hádanky,
doplòovaèky i vemonì zapeklité otázky doprovázené humornými i poetickými veri.
. Petrásková

Kulturní dìní
v Chotovinách

 první pololetí 2015 
Divadelní pøedstavení
POCHOPITELNÌ (od 19 hod.)
 sdruení RUBIKON
PØESUNUTO ze 7.3. na 4.4.
14.3. kolní slavnost
- hraje mix Frantika Vaòka.
26.3. Barevný ètvrtek
s panem Èástkou  NORSKO.
9.4. Barevný ètvrtek
 DALMÁCIE (zaèátky od 18 hod.)
8.-10.5. Výstava kvìtin.
13.5. Oslava svátku en
a Dne matek. . Petrásková
.
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JAK BYLO ZA ROBOTY
Dnení pokolení moná ví, e
robota byla urèitá forma feudální renty - nucená pracovní povinnost pro vrchnost, která
podle církve byla ustavena od
boha. Samozøejmì se pracovalo bez nároku na plat, zato s èetnými hrozbami i citelným výpraskem od drábù, vìtinou nadutých a bezcitných vykonavatelù panské zvùle.
Robota sahala do velmi dávných èasù. Ty nejstarí zprávy
znají robotu zemskou a kníecí.
Zemská robota zavazovala poddaný lid stavìt hrady a støeit
je, mýtit lesy, stavìt cesty
a mosty. Kníeti na cestách byl
lid povinen poskytovat nocleh,
poskytnout povozy, doprovodu
zajistit dostatek masa, koním
píce a slouit pøi honech. Panská robota bývala a do husitských èasù dosti mírná, ale pak
zaèala být ztìována, a se vy-

vinul vztah pána a otroka. Sedláci se stali nevolníky svých
vrchností. Selskému stavu bylo
nejhùøe po tøicetileté válce.
Politickou správu kadého
panství vedl a do roku 1848
vrchní, který mìl k ruce justiciára, kanceláøského pomocníka
a nìkolik písaøù. Hospodáøskou
správu pak obstarával správce,
pojezdný, afáø a poklasný
s dráby. Dùchodní spravoval
panskou kasu a vybíral danì.
Nad lesy panoval polesný, kterému byli podøízeni revírníci,
mládenci a hajní. Právní moc vykonával justiciár.
Robota bývala vymìøena
podle majetku. Osadníci se dìlili na sedláky (mìli 60 strychù
pozemkù), chalupníky (30 strychù) a domkáøe, kteøí mìli jen
nìkolik mìr. Ti vichni byli povinni pìí nebo jízdní robotou.
Robotu jim pøikazoval rychtáø,

GULÁOVÁNÍ

V sobotu 18. dubna 2015

bychom Vás chtìli pozvat
na ochutnávku GULÁÙ
od 16 hodin v sále kulturního domu .

Pøíjemné kulináøské chvilky Vám zpøíjemní heligonkáøi, které
pak vystøídá DJ Martin Kohout. Vítìzný gulá bude odmìnìn
trofejí ZLATÉ VAØEÈKY. Svùj gulá mùete pøihlásit do soutìe i vy a to u kohokoli ze Sdruení pøátel koly v Chotovinách
nebo na emailu novotna@zschotoviny.cz (tel.: 603 833 586).
Tìí se na Vás Sdruení pøátel koly v Chotovinách

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Marie Køíová, Chotoviny
Jana Zrzavecká, Èervené Záhoøí
65 let Frantiek Nový, Chotoviny
Jana Maková, Èervené Záhoøí
Josef Krása, Èervené Záhoøí
Bedøich Blaek, Chotoviny
70 let Jiøina Dvoøáková, Chotoviny
75 let Marie Mareová, Èervené Záhoøí
Jiøí Kratochvíl, Èervené Záhoøí
80 let Miloslava Vaòková, Brouèkova Lhota
Blanka Krejèová, Chotoviny
85 let Miloslava Váchová, Øevnov
9 1 let Josef Vlasák, Polánka
92 let Vlasta Kalinová, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

vìtinou nejbohatí a z hlediska panstva nejspolehlivìjí sedlák v osadì. Ten kadou nedìli
chodil k panu vrchnímu k øízení, kde musel sloit úèet z toho,
co a jak se minulý týden vykonalo, a pak dostal naøízení, co
se má vykonat v pøítím týdnu.
Sedláci byli zpravidla povìøeni
jízdní robotou. Tak zvaná pìí
robota trvala po celý rok. V zimì
lidé káceli stromy, z jara, v létì
a na podzim vykonávali vekeré práce na polích a lukách, ve
stodolách a podobnì. Dále vykonávali zahradnické práce, ale
na nìkterých panstvích pracovali i v eleznorudných dolech
a vykonávali tìké práce na stavbách.
Velká svízel nastávala pøi honitbách. Hony se konaly na vlky,
medvìdy, liky a na vysokou
a èernou zvìø, na zajíce, koroptve i divoké kachny atd. Vesnický lid vykonával funkci honcù.
Hony se vìtinou konaly v nedìli a panstvo nutilo lidi utýrané týdenní robotou, aby namísto odpoèinku do umdlení nadhánìli zvìø. kody na selských
polích byly obrovské, ale zápis
o nìjakých náhradách nikde nenajdeme.
Staøí a nemocní lidé byli nuceni k robotì bez nejmení útrpnosti. Lidé museli èasto pracovat i v nedìli tím, e pro vrchnost vykonávali rùzné pochùzky, obstarávali povozy, museli
chodit na kanceláø pro rozkazy. Robotníci na panském byli
mnohde pøes týden tak vytíeni, e na svém mohli pracovat
pouze v noci.
Vrchnost nutila své poddané, aby od ní kupovali potraviny i drobné domácí potøeby, a to

za mnohem vyí ceny, ne by
je dostali jinde. Vrchnost na nìkterých panstvích nutila robotníky, aby na své náklady ivili
slepice, husy i krmníky a náleitì vykrmené je pak odevzdávali
na kanceláøi. Pøitom lid platil
nejen vekeré zemské berní
danì, ale i èetné platby vrchnostenské. A ty, vìøte, byly nemalé,
protoe je vymìøovala sama
vrchnost.
Synové nevolnických rodièù
se nesmìli uèit øemeslu èi obchodu, nato chodit na vyí
uèení, ale mohli se u panstva
vyplatit a získat tak výjimku. Bez
dovolení vrchnosti se mui nesmìli enit ani pøesídlit na jiné
panství.
Jak u bylo øeèeno, z panské
roboty bylo mono se vykoupit.
Takový statek pak byl roboty
prostým a jeho majitel byl svobodníkem. Kdy se nìkteøí sedláci stali svobodníky, se nelze
dopátrat, ale je jisté, e se ve
ètrnáctém století vyvinula tøída
lidu osobnì svobodného patøící pøímo pod krále a jeho úøady. Tito svobodní dritelé nemovitého selského majetku pak
byli od patnáctého století nazýváni svobodníky nebo té dìdiníky, pozdìji také nápravníky èi
dvoøáky. Práva a povinnosti
svobodníkù lze ve struènosti
shrnout asi takto: nemuseli vykonávat robotu, stáli pøímo pod
pravomocí krále, na svých statcích mohli volnì lovit ryby, støílet zvìø a provozovat èibu. Mìli
vlastní správu. V dobì války vykonávali vojenskou slubu, dodávali potahy. V nejbliím okolí Tábora ilo nejvíce svobodníku v Jeníèkovì Lhotì.
Jaroslav Wimmer
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Podmínky pro pøidìlení podporovaného peèovatelského bytu

adatelem mùe být pouze osoba, která má trvalé bydlitì v Obci
Chotoviny.
Cílovou skupinou jsou osoby v nepøíznivé sociální situaci, jejich
sníená sobìstaènost je zpùsobená:
â vìkem  jedná se o seniory ve vìku 70 let a více  nebo
â zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby.

adatel k datu uzavøení nájemní smlouvy nesmí mít ve
svém vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový
dùm, rodinný dùm nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i dalí èlenové domácnosti, kteøí budou se adatelem v podporovaném peèovatelském bytì bydlet. Spl-

nìní této podmínky adatel (èlen domácnosti) doloí
èestným prohláením a obecní úøad tuto skuteènost
provìøí v evidenci katastru nemovitostí.

Do peèovatelského bytu nemùe být pøijat adatel, který:
â je trvale leící, nebo postien psychickými poruchami,
â je závislý na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
â jeho zdravotní stav vyaduje celodenní dohled
a stálou lékaøskou nebo oetøovatelskou péèi,
â trvale naruuje dobré mravy ve svém bydliti a okolí.
O pøidìlení podporovaného peèovatelského bytu rozhoduje Rada
Obce Chotoviny.
Obec Chotoviny uzavøe s osobou ve vìku 70 let a výe nájemní
smlouvu na dobu neurèitou.
S osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby
uzavøe obec smlouvu na dobu urèitou, a to nejdéle
na 2 roky, kterou lze prodlouit, pokud nájemce nadále splòuje podmínky pro nájem peèovatelského
bytu.
Mìsíèní nájemné je stanoveno v èástce 2 200, Kè.
Pøihláky mùete podávat na Obecní úøad Chotoviny od 1. dubna do 30. èervna 2015. Souèástí ádosti je vyjádøení lékaøe a èestné prohláení.
Formuláøe: ádost o umístìní do domu s podporovanými peèovatelskými byty, vyjádøení lékaøe a èestné prohláení budou od 1. dubna 2015 k dispozici
na obecním úøadì nebo ke staení na webových
stránkách obce.
Obú

Volební schùze vèelaøù

V sobotu 14. února 2015 se konala výroèní èlenská schùze vèelaøského spolku v Chotovinách. Dolo k øadì zmìn ve vedení organizace. Dosavadní pøedseda pan Pavel Sedloò poádal po patnácti letech práce pro spolek o uvolnìní
z funkce. Stejnì tak poádali o uvolnìní z funkcí místopøedseda pan Jaroslav evèík po osmnácti letech - a jednatel pan Vladimír Zeman
- po pìtadvaceti letech práce ve funkci.
Nový výbor byl zvolen ve sloení:
David evèík - pøedseda, Jan Hradil - jednatel, Ladislav Samec pokladník, Radek Voldán - zdravotní referent, Marie Knotková revizní komise. Dále ve funkcích
dùvìrníkù byli potvrzeni pánové
M. Bìlíèek, D. Èenìk, J. Fulín,
A. vejda, J. Hradil, P. Sedloò,
J. evèík a R. Voldán.
Pøejeme vem hodnì elánu a sil
a dìkujeme, e budou pomáhat
naim vèelaøùm se starat o vèelky, které jsou tak nutné pro nae
zahrady, sady a pole.
Dále byl zhodnocen zdravotní
stav vèelstev a bylo bohuel konstatováno, e k datu konání schùze máme 323 vèelstev, kdy jetì
na podzim loòského roku jsme
jich evidovali 460! A to zøejmì jetì není koneèná fáze úbytku vèelstev, poèasí tento patný stav
mùe jetì zhorit.
V. Zeman
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2014 / 2015
Drustvo A  Divize Jih

TJ Nová Ves u È.B.  Chotoviny 2513 - 2528  2 : 6
Hrstka 450,
Bartoò 398, Foøter 430, Hein 428, Vacko 422, Køemen 400.
Nová Ves je sice nováèkem soutìe, ale doma podává dobré výkony.
Pokusili jsme se domácí pøekvapit nasazením Honzy Bartonì na úvod,
ale to se nepovedlo. Naopak jsme je uklidnili. Kdy ale následnì vyhrává Honza Foøter, Zbynìk i Míra, zápas se otáèí do dramatického závìru.
Petr si neporadil s drahami a prohrává. Vichni oèekávají závìreèný
souboj. Libor soustøedìným krásným výkonem nedá soupeøi anci
a vítìzíme 6 : 2 o 15 kuelek.
TJ Jiskra N. Bystøice  Chotoviny 2627 - 2651  3 : 5
Hein 515,
Køemen 429, Bervida 441, Bartoò 405, Vacko 420, Hrstka 441.
Dalí venkovní zápas po dlouhé pøestávce. Nová Bystøice poslední zápasy hrála suverénnì, ale nebojíme se. Zaèíná Petr s Luboem. Petr nehraje podle svých pøedstav, hodnì zaostává za minulými výkony, ale
nakonec soupeøe poráí. Lubo hraje dobøe, nejlepí plné utkání 322 kuelek, trochu slabí doráka, výborný výkon 441 a i pøes prohru s nejlepím domácím hráèem dobrý zaèátek. Nastupuje prostøední dvojice. Honza se poslední dobou venku trochu trápí, nic se nedaøí, uhraje pouze
prùmìrných 405. Míra na tom je o trochu lépe, ale ani on na soupeøe
nestaèí. Prùbìnì prohráváme 3 : 1 o 59 kuelek a to nevìstí nic dobrého. Ale pak se zaèaly dít vìci! Zbynìk hraje jako z partesu, na co sáhne,
jde dolù, devíteèky sypou a polovinu toèí na fantastických 265 kolkù.
A protoe na druhé dráze nepovoluje, pøidává 250, je z toho famózních
515 kuelek. Soupeø hraje také dobøe  454, ale rozhodnì to nestaèí. Ve
druhé dvojici Libor hraje také slunì, poráí soupeøe, uhraje nìjaké
klacky a celková výhra je na svìtì. Zbynìk Hein ve svém osobním maximu ustanovil také rekord bystøické kuelny. Byla to nádhera, se na to
koukat, a rozhodující mìrou pøispìl k zisku bodù. Gratulujeme!
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 6. 3. 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Èastrov
nedìle 8. 3. 14:00 Chotoviny A  TJ Tøebíè B
pátek 20. 3. 17:30 Chotoviny A  TJ Centropen Daèice
pátek 3. 4. 17:30 Chotoviny A  TJ Sokol Slavonice

Drustvo B  Krajský pøebor

TJ Lomnice n. Lu.  Chotoviny B 2523 - 2429  7 : 1
Svaèina 439,
Køemenová L. 397, Svatoová 378, Makovcová 406, Kuèerová 407, Filip 402.
Jedeme do Lomnice a tam se nám moc dobøe nehraje. Vzhled kuelny je
jako u nás pøed 20 lety. Aè neradi, musíme body pøenechat domácím.
S výkony se motáme kolem ètyøstovky a to bohuel staèí jen na èestný
pomocný bod.
Chotoviny B  TJ Dynamo È. B. 2514 - 2491  5 : 3 Køemenová H. 460,
Svatoová 418, Svaèina 402, Kuèerová 436, Makovcová 383, Køemenová L. 416.
Po dlouhé dobì hrajeme zase doma. Budìjovické Dynamo nám má co
oplácet. Na podzim jsme si od nich pøivezli dva body. Hned v úvodním
duelu nedává Hanka svému soupeøi anci a ten zaostává o 68 døev.
Bodej ne, Hanka srazila krásných 460 kuelek! Druhá Iva v samém
závìru smolnì prohrává o tøi a Jirkovi na zisk bodu staèí prùmìrných
402. Dùleitìjí bod získává Gábina. Soupeø se nedal, hrál dobøe, ale
bohuel pro nìj Gábina jetì lépe. Vedeme 3 : 1 a 100 kuelek k dobru.
S tím u holky vzadu nemají problém, sice své duely prohrávají, ale
23 døev nám zbylo. No, zas tak v klídku to nebylo...
Chotoviny B  TJ Sp. Sobìslav 2478 - 2539  0 : 8 Chobotský 433,
Svatoová 408, Svaèina 401, Kuèerová 417,
Køemenová H. 402, Køemenová L. 417.
Kdy jsme na podzim vezli body ze Sobìslavi, tak nám bylo veselo.
Nedovedete si pøedstavit, jak nám je, kdy si je tentokrát Sobìslav veze
zpátky. Nebylo nám pøáno, nelo nám to, jak bychom chtìli, duely jsme
prohrávali o pár kuelek. Naopak hostùm vylo, na co sáhli, a byli sami
pøekvapeni. Bohuel 0 : 8! Je to pro nás velké zklamání.
Poslední domácí utkání:
pátek 27. 3. 17:30 Chotoviny B  TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice

Drustvo D  Okresní pøebor
!!! OPRAVA z minulého èísla !!!
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2436 - 2487  2 : 6
Otradovec 473,
Kubeová 427, mejkal 389, Liková 371, Filip 423, Nový 404.
Skvìle hrající úvodní dvojice naich bere soupeøùm vítr z plachet. Z dalí
dvojice získává bod nad soupeøem Lucka. Pøed poslední dvojicí vedeme
3 : 1 o pouhých 8 kuelek. Take nervák jak má být. Nastupuje Milo s
Michalem, kteøí mají nai dùvìru. Samozøejmì ná Milo vysoko pøehrává soupeøe o 65 kuelek. Michal sice svùj duel prohrává, ale na
celkové vítìzství to staèí. Nutno vyzdvihnout osobní rekord Petra Otradovce 473 kuelek. Gratulujeme!

Chotoviny D  KK Loko Tábor C
2335 - 2351  3,5 : 4,5
Filip 422, Nový 421,
Kubeová 379, Otradovec 402, Liková 333, mejkal 378.
A skoro do posledního hodu jsme vìøili alespoò v remízu a fandili
Miloovi, co to jen lo. Bohuel to nestaèilo, a tak si soupeø odvezl oba
body.
TJ Sokol Chýnov A  Chotoviny D 2460 - 2318  7 : 1
Filip 431
mejkalová 374, Kubeová 384, Liková 321, Otradovec 391, Nový 417.
Pøedposlední zápas základní èásti nám do cesty pøivedl prùbìnì první
tým tabulky. A tak to také tak vypadalo. Èest naeho drustva zachránila
Anièka, která porazila soupeøku o 5 kuelek, a nutno i poukázat na pìkný
výkon Miloe coby koncového hráèe.
Koneèná tabulka základní èásti:

1. Sokol Chýnov A
2. Lokomotiva Tábor C
3. Silon Sezimovo Ústí D
4. Silon Sezimovo Ústí C
5. Chotoviny D
6. Spartak Sobìslav B
7. Lokomotiva Tábor E
8. Lokomotiva Tábor D
9. Sokol Chýnov B

29
25
20
18
16
14
8
8
6

Umístìní / prùmìr jednotlivcù:
3. Milo Filip / 416, 4. Petr Otradovec / 415, 11. Anna Kubeová / 409,
17. Michal Nový / 402, bez umístnìní Klára mejkalová / 380, Ladislav
Zbynìk Hein srazil v Nové Bystøici mejkal / 374.
rekordních 515 kuelek.
Vyøazovací èást 1/8, 2/7, 3/6, 4/5:
Silon Sez. Ústí C  So. Chotoviny D 2517-2457  6:2
Kubeová 438,
mejkalová 376, Otradovec 414, mejkal 374, Filip 426, Nový 429.
První zápas play - off na Hiltonu se pro nás zaèal vyvíjet velice dobøe.
Anièka hraje jako bùh a o 42 kuelek poráí Jirku Ludvíka. Nastupuje
Klárka, a aè se jí moc nedaøí, na soupeøe to staèí a poráí ho o 12.
Bohuel to byly jediné dva body, které se nám podaøilo uhrát. Dalí
výkony soupeøù 432, 437, 446, 442 jsou pro nás drtivé, a tak podléháme
o 60 kuelek. Odveta ve støedu 4. 3. 2015 v 16:00 hodin na naí domácí
kuelnì rozhodne o dalí naí úèasti v play-off.
M. Vacko

Florbalisté jsou na dnì
V únoru se florbalistùm nedaøilo
a spadli na poslední místo tabulky.
Nadìje, e se díky poslednímu turnaji odlepíme ode dna je, ale forma
zatím ne.
Na prvním únorovém turnaji
jsme hráli proti Pivním Vlnám. První pùlku jsme hráli zodpovìdnì
v obranì a zaslouenì li do vedení.
Soupeø vyrovnal a my jsme bìhem
minuty li zase do vedení. Na zaèátku druhé pùle soupeø vyrovnal a my
jsme opìt bìhem chvíle li do vedení. Pak pøila chyba støídaèky a následovalo vylouèení. Pøi nìm ná
hráè utekl a podle naeho názoru byl
faulován, píalka se neozvala, ale
následnì ano za hru hráèe na zemi.
Soupeø pøesilovku pìt na tøi sekundu pøed uplynutím prvního trestu
vyuil a vyrovnal. Potrestal i druhý
trest a ujal se vedení. Zbývalo jetì
pøes pìt minut. Místo náporu jsme
li zase do oslabení za technický
prohøeek, soupeø si vedení pohlídal, nepustil nás k náporu a zápas
jsme prohráli 3:4. Druhý zápas proti NordBlanc jsme hráli zase skvìle
a li postupnì do vedení 3:0. Dva
hráèi se zranili, tím jsme na chvíli
vypadli z tempa, a soupeø vyrovnal.
Znervóznìli jsme a lehkost hry byla
ta tam, dokonce jsme o gól prohrávali. Povedlo se minutu pøed koncem vyrovnat a zápas skonèil 5:5.

O vítìzi rozhodly nájezdy.
Soupeø nepøekonal ani
jednou naeho gólmana a my jsme
v druhé sérii skórovali a vyhráli 6:5.
V druhém turnaji jsme se potkali
s Double Penetration. Zápas s tímto
soupeøem je tvrdý a vìtinou nìkdo
z nás skonèí kvùli èervené kartì. Tentokrát soupeøi vylo skoro ve, my
jsme støíleli do obráncù nebo vedle.
Za první polovinu soupeøùv gólman
mìl jeden zásah a v poloèase bylo
skóre 0:4. Dali jsme gól, ale na vyrovnání jsme nemìli. Naopak soupeø dál bìhal, tím nás pøehrával
a pohodlnì vyhrál 8:2. Druhý zápas
proti Koicím byl velmi podobný vìtinì únorovým. Hráli jsme dobøe,
li do vedení, byli jsme lepí. Na vìtí
vedení ne o jeden gól jsme se vak
nedostali. Soupeø se dostal do zápasu. Vyrovnal, my jsme jetì zareagovali a ujali se znova vedení. Konec byl opìt v reii soupeøe, otoèil
na 3:2. Ná hráè dostal èervenou,
my jsme li do ètyø a soupeø si poslední minuty zápasu pohlídal a vyhrál.
P. Havlík

Tabulka

1. CSKA Jistebnice
2. Pivní Vlny SÚ
3. Double Penetration A
4. NordBlanc
5. FT Koice Bulldog
6. Draci Chotoviny

skóre body
42 : 31 15
31 : 29 15
36 : 27 14
33 : 34 11
23 : 33 9
26 : 41 5
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MAKARY 2015

V sobotu dne 7. 2. 2015 jsme se seli,
jako ji tradiènì, v hojném poètu rùznorodých
masek a pøevlekù. Celý sraz byl naplánován
na toto sobotní ráno v hostinci U Sluneèkù.
A po ose Jedlany, Beranová Lhota, Polánka,
Chotoviny a Èervené Záhoøí jsme absolvovali
celou treku. Nutno podotknout, e se ve
obelo bez vìtích karambolù. Chtìli bychom
tímto podìkovat vem, kdo se spolupodíleli
a samozøejmì vem, kdo se na nás pøipravili bez Vás by to pøeci nelo! Èást výtìku byla
vìnována fotbalovému oddílu Chotoviny.

Zimní soustøedìní se povedlo

Chotovinský kádr áèka a dorostu TJ Sokol Chotoviny, tedy alepoò èást z nìho, má
za sebou zimní soutøedìní. Chotovintí se
na zaèátku února (11.  15. 2.) v parkhotelu Mozolov pøipravovali na jarní èást fotbalové sezony.
Areál parkhotelu Mozolov, kousek od Nadìjkova, je u tradièní zastávkou v zimní
fotbalové pøípravì. Kadý rok hráèùm nabízí výborné zázemí, pøírodní podmínky jako
stvoøené pro tréninky nebo pestrou stravu
nìkolikrát dennì. Jedinou malou skvrnou
byla pro trenéra Køíku slabí úèast, pouhých 12 jeho svìøencù.
Bohatý program byl tentokrát zamìøen

hlavnì na rychlost a sílu, i kdy pøístroje
ukazovaly celkovì slunou porci  29 nabìhaných kilometrù. Hned ráno to lo
zostra. Den zaèínal lehkým výbìhem, potom následovala snídanì. Chvilka volna
a lo se na první trénink na høiti. Po obìdì
se hráèi odebrali znovu na høitì a nedaleký okruh, kde strávili odpoledne. Veèer posilování a cvièení v hale a nakonec odmìna, regenerace v bazénu a saunì, které jsou
souèástí komplexu.
Soustøedìní bylo skvìlé. Vùbec nám nevadil mení poèet hráèù. Tréninky byly lepí i horí, ale vichni jsme se je pokoueli
naplno odmakat. Jídlo nám také chutnalo

a porce byly více ne dostateèné. Snad se
nae døina z tréninkù a soustøedìní projeví
v té hlavní fázi, v soutìi, hodnotí obránce
Petr mejkal.
Druhá èást sezony zaèíná za necelý mìsíc, tak drme palce!

Výkony v pøátelských zápasech jsou solidní

První jarní pøípravný zápas odehrál tým muù doplnìný èásteènì
dorostenci v Táboøe na umìlé trávì.
Zde se týmu postavil úèastník krajské I. A tøídy - Chýnov, který se navíc seel v dobré sestavì, a tak pøed
Chotovinami nestálo nic lehkého.
Rozdíl soutìí byl vidìt pouze na
výsledku, který skonèil pro chotovinské svìøence kouèe Køíky velmi

nespravedlivì - 0:4. Výsledek sice
vypadá jednoznaènì, ale zápas absolvovaný naimi hráèi po vyèerpávajícím soustøedìní vyel skoro podle pøedstav. A na problémy s nepromìòováním ancí, vdy pøi zápase zvonila u soupeøe tyè hned tøikrát!
Chotoviny  Chýnov 0:4 (0:0)

Mladí pøípravka má zlatou ze Sobìslavi

Mladí pøípravka sehrála v pøípravì dalí halový turnaj pod hlavièkou
OFS. Turnaj se konal v sobotu 28. 2.,
pøièem bohuel nedorazil Borotín,
a tak se turnaj hrál pouze sloený
ze ètyø týmù - kadý s kadým po
dobu 25 minut.
Jako prvního soupeøe mladí pøípravce los postavil do cesty Vìtrovy,
se kterými mìli nai první vzájemný
zápas pøed mìsícem na turnaji ve
Voici, kde prohráli, a tak nikdo neèekal jednoduché utkání, které nakonec bylo hernì velmi vyrovnané.
Po naich nìkolika nepromìnìných
slibných pøíleitostech el soupeø do
vedení. Nicménì to nae hráèe nezlomilo, hráli s neustálým nasazením a promìòováním dalích vypracovaných pøíleitostí otoèili skóre
z 0:1 na 3:1. Vechny tøi góly dal
Tomá Passler.

Tomá se nezastavil ani ve druhém
zápase a vstøelením vech branek
zaøídil vítìzství 4:1 nad Draicemi.
V posledním zápase pøípravka u
nejslabího úèastníka turnaje z Chýnova nepustila k nièemu. Výhra 4:0,
o kterou se postarali støelci Vojtìch
Bìtík, Tobiá Filip a dvakrát opìt
Tomá Passler, znamenala vítìzství
na celém turnaji. První dva týmy se
kvalifikovaly na super finále s úèastí
vdy prvního a druhého mustva ze
tøí rùzných turnajù. Tento turnaj se
koná v sobotu 7. 3. v Mladé Voici.
Tabulka:
1) Chotoviny
9 bodù
2) Vìtrovy
6 bodù
3) Draice
3 bodù
4) Chýnov
0 bodù
Nejlepí støelec:
Tomá Passler
9 gólù

Ke svému druhému pøátelskému
zápasu se postavil tým poskládaný
pøevánì z dorostu a také muù. Nìkolik dorostencù si dokonce zahrálo i za soupeøe. Tím se pro toto utkání stal táborský Olymp, který hraje
o dvì tøídy nií soutì ne tým
muù. To se na herním projevu projevilo hned od zaèátku. Chotovinský
tým drel míè na svých kopaèkách
a doslova si vytváøel jednu anci za
druhou. Pøilo ale bohuel to, co
chybìlo týmu i v minulém zápase
s Chýnovem - nepromìòování stoprocentních ancí. Nìkolikrát sice
chotovintí bìeli sami na bránu,
moc gólù ale nevytìili. A tak se po
nìkolika tyèkách a bøevnech poloèasové skóre zastavilo pouze na sta-

vu 3:0. Pokud by Chotoviny promìòovaly své ance, tak by výsledek
mohl být ji v tuto chvíli daleko vyí. Ve druhém poloèase jakoby dola chu ke høe. Chotovinský tým si
ji tolik ancí nevytvoøil, i pøes to
dokázal vstøelit dalí 2 góly. S pøibývajícím èasem vznikalo i dost nepøesných pøihrávek, díky kterým soupeø pøekonal brankáøe Mansfelda.
Olymp Tábor - Chotoviny 2:5 (0:3)
Slova trenéra Èestmíra Køíky:
S dosavadními výsledky svého
týmu jsem spokojený. Zkouím najít pro kadého hráèe vyhovující
post, abychom byli dokonale pøipraveni na jarní sezónu. Dokonce i trenér Chýnova nám vysekl poklonu.
Skvìle hrají i dorostenci, kteøí nám
hodnì pomáhají.

Rozlosování prvních jarních zápasù
Okresní pøebor muù
12. kolo

5. 4. NE Chotoviny  Vlastiboø

16:30

ÈEZ  I. A tøída dorostu sk. C

15. kolo 29. 3. NE Chotoviny/Táborsko B  Mladá Voice
hlá., eventuelnì UMT
16. kolo 4. 4. SO Týn  Chotoviny/Táborsko B
10:00

ÈEZ  Krajský pøebor starích i mladích ákù

15. kolo 29. 3. NE Roudné  Chotoviny/Vìtrovy
9:00
16. kolo 5. 4. NE Chotoviny/Vìtrovy  Milevsko
hlá.
høitì Vìtrovy

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

