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ZDARMA

Azylový dùm v Jeníèkovì Lhotì bojuje o svou existenci
Mnozí o nìm ani nevìdí i pøesto, e je v naí obci
Azylový dùm Fondu ohroených
dìtí Praha je bývalá kola, která byla
postavena v roce 1883 na místì obecního pýcharu. Stojí na okraji Jeníèkovy Lhoty, která patøí spádovì
pod Obec Chotoviny.
Mylenka spolupráce Fondu
ohroených dìtí a Obce Chotoviny
vznikla v roce 1996. V letech 1996 a
1997 byl objekt renovován a pozdìji pøeveden a pøizpùsoben potøebám
FOD pro projekt Støecha, neboli
Dùm na pùl cesty. Bohuel tento
zámìr se neosvìdèil, proto se vede-
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ní FOD rozhodlo ubytovávat místo
mladistvých maminky s dìtmi a zahájilo v roce 2005 provoz azylového domu. V domì se nachází pìt
pokojù s pøísluenstvím, z toho jeden pokoj je pro velkou rodinu.
K domu patøí oplocená zahrada s nìkolika herními prvky, pískovitìm,
ohnitìm a zastøeeným sezením.
Èasem se sluby AD rozíøily
a pøizpùsobily poadavkùm klientù.
AD poskytuje zázemí nejen pro matky s dìtmi, ale i pro otce samoivitele a celé rodiny a ani pobyt zde není
èasovì omezen. Hlavním hlediskem
jsou potøeby dìtí klientù (kolní docházka atp.) Je to pomoc na dobu
pøechodnou a snahou pracovníkù je
brzký návrat rodiny k samostatnému bydlení mimo sí azylových
domù.
Cílem sluby AD Jeníèkova Lhota je ochránit klienty pøed negativními dùsledky patné situace rodiny
a odvrátit nebezpeèí ústavní výcho-

vy dìtí, která v tìchto pøípadech hrozí, pomoci jim v hledání trvalého øeení jejich problémù a zajitìní samostatného ivota v budoucnu. Pracovníci jsou nápomocni pøi zvládá-

ní obtíných ivotních situací.
V souèasné dobì se azylový dùm
potýká s celou øadou finanèních problémù a jeho existence je ohroena.

Bc. Petra Lutovská

Bez lidí dobré vùle by ivot byl jen nákladné a nebezpeèné
Jan Werich
dobrodruství.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

ze 4. zasedání konaného
dne 28. kvìtna 2015
od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Mgr. Bìtíková, p. Filip,
p. MUDr. Holub, p. Mgr. Honza,
p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel
od 19:30 hod., p. Moos, p. Dr. Nìmec, p. Ing. Novotná, p. Pecháè,
p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Ing. Bervida.
Návrh usnesení: p. Filip, p. Moos.
Ovìøovatelé: p. Hrstka, p. Ing. Novotná.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce.
2. Informace z jednání rady obce.

3. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov 2014.
4. Úèetní závìrka Obce Chotoviny
2014.
5. Závìreèný úèet Obce Chotoviny 2014.
6. Odmìny zastupitelù.
7. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
8. Vodné a stoèné 2015.
9. Pozemky.
10. Rozpoètové opatøení è. 6.
11. ádost o bezúplatný pøevod pozemkù.
12. Pøevod nepotøebného majetku
formou daru.
13. Revokace usnesení è. 41/2014/
Z02 ( dar Z).
14. Zveøejòování zápisù z rady
obce.

Pan starosta pøivítal vechny pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo
bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání, který navrhl rozíøit o bod:
15. Jmenování dalího oddávajícího.
Souhlasí 13, 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 3. zasedání byly ovìøeny
p. Mgr. Bìtíkovou a sl. Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány
za schválené.
/pokraèování na str. 4/
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC SRPEN 2015

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 Tábora
z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování
nových stavebních objektù v blízkosti
stávajících komunikací.
â Od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015
bude uzavøena komunikace I/3,
úsek Chotoviny  Rzavá  Sudomìøice, objízdné trasy budou vedeny po komunikacích II., III. tøídy
a dálnici D3.
Informace o výlukách:
â Od 12. 8. 2015 bude zahájena
nepøetritá výluka v úseku Chotoviny  Støezimíø.
Doprava cestujících po dobu výluk
bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
Seznam èinností a informací za
8/2015 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â eleznièní zastávka Sudomìøice
 budování podchodu
 budování nástupitì a montá zastøeení nástupitì
 dokonèení reléového domku
 budování propustku  elezobetonové roury pod mostem, nové vtokové achty
 snesení stávající koleje è. 3
 práce na eleznièním spodku
a svrku
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 práce na pøeloce komunikace I/3
 práce na eleznièním spodku
a svrku v nové trase eleznièního
tìlesa  odtìení záøezu, budování
odvodnìní a pøíkopù
 snesení stávající traové koleje
mostní estakáda a pøemostìní dálnice D3  dokonèovací práce, nátìry
OK, zatìovací zkouky
 demolice silnièního mostu u Moravèe a eleznièního mostu v km
94,385
 výstavba protihlukové stìny
 dokonèení reléového domku
â Úsek Tábor  Chotoviny
 opravy povrchù komunikací po
ukonèení výstavby
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
9/2015.
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

2x foto Denis Pìkný
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STØÍPKY Z OBCE
❖ V èervnu byla dokonèena rekon-

strukce nízkého napìtí v ulici Katanová. V souvislosti s tím byly instalovány nové stoáry veøejného
osvìtlení.
❖ V èervenci byly opraveny omítky
budov vodárny Moraveè.

LISTY CHOTOVINSKA

3

❖ Zahájením letních prázdnin od-

startovaly i práce na opravách kolních budov. V mateøské kole probíhá rekonstrukce èásti zázemí a na
prvním stupni základní koly pak
oprava omítek a podlahy jedné kmenové uèebny. Opravena bude také
kamenná zeï v areálu koly.

❖ V budovì obecního úøadu

❖ V místní èásti Polánka byla opravena kaplièka.

probíhají práce na instalaci plynového topení.
❖ Pracuje se také na opravì køíkù na návsi v Sedleèku a v Chotovinách.
❖ V èervenci probíhaly drobné
práce na údrbì vodovodu Sedleèko. Studnì byly okopány a utìsnìny jílem proti vnikání povrchové vody. Následovat bude zajitìní studní proti neádoucí manipulaci.
❖ Neutìený stav hasièských
zbrojnic v Sedleèku a Brouèkovì
Lhotì bude z dùvodu vysokých finanèních nákladù øeen v pøítím
roce. Peníze budou pøednostnì
vyuity na podzimní opravu místních komunikací.

❖ Práce na výstavbì peèovatelských

bytù jdou do finie. Montují se sporáky, odsavaèe par atd. Dokonèují
se pøístupové komunikace. Následovat bude úprava okolí a dojde i na
èásteèné oplocení objektu.

❖ Ve støedu 15. 7. zahájil

investor stavby eleznièního koridoru opravu krajské
komunikace Chotoviny Vráná. Práce budou trvat
do pátku 24. 7. 2015. Obèané byli o této skuteènosti
informováni neprodlenì
prostøednictvím SMS zpráv.
ádáme obèany, kteøí jetì
nejsou v systému SMS zpráv
pøihláeni, aby tak uèinili a
umonili nám rychlé pøedáDo souèasné doby jsou evidovány ètyøi ádosti vání dùleitých informací.
o pronájem peèovatelských bytù. Oèekáváme, ❖ Oprava povrchu krajské
e rozhodnutí o pøidìlení jednotlivých bytù bude komunikace v ulici Táborská,
která je ponièena výstavbou
známo nejpozdìji do konce srpna.

eleznièního koridoru (od dálnice smìr
obchodní støedisko) se má dle
naich informací uskuteènit na
podzim tohoto roku.
❖ V èervenci a srpnu dojde
k výmìnì starých svìtelných
zdrojù veøejného osvìtlení
místních èástech Rzavá, Liderovice a Polánka za úspornìjí
osvìtlení typu LED. Na projekt
pøispìl Jihoèeský kraj.
❖ Nejlepí nabídku na propachtování zemìdìlských pozemkù
patøících Obci Chotoviny podala Farma Lachout s.r.o., Beranova Lhota 1.
❖ Spoleènost COMETT PLUS nevyhovìla ádosti Obce Chotoviny
o rozíøení autobusových spojù, které by v dobì uzavírky silnice E55 obslouily místní èásti Moraveè a Rzavou.
❖ Pøedpovìï poèasí na dalí dny
nedává velké nadìje na doplnìní hladiny podzemních vod.
Proto ádáme vechny odbìratele o etrné hospodaøení s pitnou vodou. Dìkujeme.
❖ Nabídka pro chotovinské podnikatele - bezplatnì prezentovat svoji firmu na webových stránkách obce stále trvá. Máte-li o tuto slubu zájem, kontaktujte paní Knotkovou,
tel. 381 284 295. Mgr. Zdenìk Turek
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/pokraèování ze str. 1/
Pan starosta struènì pøekontroloval
plnìní úkolù vzelých z jednotlivých
usnesení.
2. Informace z jednání rady obce
 na svém 10. a 14. zasedání rada
mimo jiné projednala a schválila:
â provozní øád dìtského høitì
â obnovu veøejného osvìtlení v ul.
Katanová
â uzavírku silnice v prostoru konání Chotovinské pouti
â smlouvu o zhotovení plynového
topení v budovì èp. 250 v Chotovinách s Markem Moosem
â smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace ve výi 25 000,- Kè, od
Jihoèeského kraje, která je urèena
pro JSDHO Chotoviny na udrení
akceschopnosti
â výi pøíspìvku 1030,- Kè na opravy vodovodu Sedleèko za rok 2014
na jednu vodovodní pøípojku
â realizátorem stavby Stavební
úpravy v interiéru M firmu Radek Bouka, která podala nejvýhodnìjí nabídku
â zøízení Centra sportu pøi Z a M
Chotoviny. Obec bude èinnost
centra podporovat bezplatným zapùjèením sportovi
â sloení komise pro pøípravu nájemní smlouvy a pro výbìr uchazeèù o podporované peèovatelské
byty ve sloení Marie Knotková,
Jiøina Krätzerová, Naïa Hruková
â vítìzem výbìrového øízení pro
akci Stavební úpravy komunikací
firmu CHALI s.r.o.
â smlouvu o dílo s firmou Druhá
kolodìjská s.r.o. Pøedmìtem
smlouvy je zpracování projektové
dokumentace a vyøízení stavebního povolení na akci Rekonstrukce
dvou tøíd M
â seznam pozemkù urèených k propachtování a vzor pachtovní
smlouvy
Rada konstatuje, e zámìr pana Broovského vybudovat v prùmyslové
zónì Pod Nádraím recyklaèní dvùr
je v souladu s Územním plánem
Chotoviny.
Rada povìøila starostu jednáním za
úèelem získání pozemku p.è. 204/5
v k.ú. Chotoviny. Pozemek je vhodný pro posílení vodních zdrojù. Starostu také rada povìøila zajitìním
cenového odhadu smìòovaných
pozemkù pro zøízení autobusové
toèny v Èerveném Záhoøí a pro získání pozemkù souvisejících s rybníkem ílaò.
Rada obce neschválila pøíspìvek na
opravu kostela Církve èeskoslovenské husitské v Chotovinách.
Usnesení è. 54/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informace z 10. a 14. jednání rady
obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov 2014  je souèástí materiálu a byl zveøejnìn na úøední desce od 11.5. do 27.5.2015. Zastupi-
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telé k nìmu nemìli ádné pøipomínky.
Usnesení è. 55/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závìreèný úèet DSO Mikroreginu Venkov za rok 2014 bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Úèetní závìrka obce za rok 2014
 úèetní závìrka pøedstavuje soubor
finanèních výkazù, které úèetní jednotka sestavuje za úèetní období
k rozvahovému dni.
Usnesení è. 56/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje úèetní závìrku obce za rok 2014 bez pøipomínek a výhrad. Výsledek hospodaøení ve výi 1 334 241,87 Kè bude
pøeúètován úèetním zápisem è. 431/
432 dnem schválení úèetní závìrky.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Závìreèný úèet obce za rok 2014
 zastupitelé obdreli k prostudování kompletní materiály o hospodaøení obce. Závìreèný úèet byl zveøejnìn na úøední desce od 11. 5. do
27. 5. 2015.
Usnesení è.57/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závìreèný úèet Obce Chotoviny za rok 2014, jeho souèástí
je Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2014. Zastupitelstvo obce vyjádøilo souhlas
s hospodaøením obce bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Odmìny zastupitelù - dle novely
naø. Vlády è. 37/2003 Sb., je moné
zvýit odmìny neuvolnìným èlenùm
zastupitelstva obcí cca o 3 %. Rada
obce doporuèuje zvýit.
Usnesení è. 58/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje výi
odmìn neuvolnìných èlenù zastupitelstva ve smyslu naøízení vlády è.
37/2003 Sb. o odmìnách za výkon
funkce èlenù zastupitelstev ve znìní
pozdìjích zmìn a doplòkù.
Neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
budou odmìny vypláceny od 1. 6.
2015 ve výi:
místostarosta 14935,- Kè/mìsíc
èlen rady obce 1532,- Kè/mìsíc
pøedseda výboru,
komise
1345,- Kè/mìsíc
èlen výboru, komise1097,- Kè/mìsíc
èlen zastupitelstva 559,- Kè/mìsíc.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
7. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  jedná se o rozpoètové
opatøení è. 2 a 5/2015. ádné dotazy k nim nebyly podány.
Usnesení è. 59/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
schválené rozpoètové opatøení è. 2,
3, 4 a 5/2015.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

8. Vodné a stoèné 2015  na základì Zákona o vodovodech a kanalizacích è. 274/2001 Sb., bylo zastupitelùm pøedloeno celkové vyúètování vech poloek výpoètu ceny podle cenových pøedpisù pro vodné
a stoèné v pøedchozím kalendáøním
roce 2014. Zároveò byla pøedloena
kalkulace oèekávaných nákladù na
rok 2015. U vodného se oèekávají
náklady vyí ne v pøedchozím roce.
Rada obce navrhuje cenu vody zvýit na 40,- Kè a stoèné zachovat.
Usnesení è. 60/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové vyúètování vech poloek výpoètu ceny podle cenových pøedpisù
pro vodné a stoèné pro rok 2014
a kalkulaci ceny pro vodné a stoèné
pro rok 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2015 cenu pitné vody ve výi
40, Kè /m3 a stoèného 15, Kè/m3
+ DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Pozemky
Prodej
 prodej èásti pozemku parc.è. 728/
37 v k.ú. Jeníèkova Lhota  manelé P. a R. C., jako majitelé pozemku
p.è. 524/3 v k.ú. Jeníèkova Lhota
a rozestavìného rodinného domu na
tomto pozemku, podali ádost
o koupi, mimo jiné, èásti sousedního pozemku p.è. 728/37, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Geometrickým plánem byla z pozemku p.è. 728/37 oddìlena èást novì
oznaèená 728/51 o výmìøe 591 m2
tak, aby byl zachován ulièní profil
v minimální íøce 10 m.
Zámìr prodeje za cenu 100, Kè/m2
ZO schválilo na minulém zasedání
a následnì byl zámìr vyvìen na
úøedních deskách od 10. 3. do 26. 3.
2015.
Usnesení è. 61/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku p.è. 728/37, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Jeníèkova Lhota o výmìøe 591 m2,
která je dle geometrického plánu è.
248 - 6/2015 oznaèena 728/51, manelùm P. a R.C.za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Nákup
 koupì spoluvlastnického podílu
pozemkù p.è. 354/4, 353/1,353/2
a 390/5 v k.ú. Chotoviny - Obec
Chotoviny je spoluvlastníkem tìchto pozemkù (podíl 5/6) a druhým
spoluvlastníkem je Ing. M.Z. (podíl
1/6), který se rozhodl svùj podíl prodat za cenu 21 850, Kè.
Usnesení è. 62/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu
pozemkù:
p.p.è. 354/4 - trvalý travní porost,
o výmìøe 12 537 m2;
p.p.è. 353/1 - lesní pozemek, o výmìøe 82 m2;
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p.p.è. 353/2 - lesní pozemek, o výmìøe 60 m2;
p.p.è. 390/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 431 m2,
ve v k.ú. Chotoviny, od pana Ing.
M.Z. za cenu 21 850, Kè.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 koupì pozemkù pod biologickými rybníky Pod parkem  vekeré pozemky pod biologickými rybníky Pod parkem, kromì pozemkù ve vlastnictví pana JUDr. S.O., ji
Obec Chotoviny získala do vlastnictví.S panem Dr. O. bylo dohodnuto,
e pozemky zastavìné biologickými
rybníky Obci Chotoviny odprodá za
cenu 100, Kè/m2. Jedná se o tyto pozemky:
Celý pozemek p.è. 168/3, èást pozemku p.è. 169/2 v k.ú. Chotoviny,
èást pozemku p.è. 243/24 vk.ú.
Brouèkova Lhota.
Usnesení è. 63/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.è. 168/3, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe
144 m2 v k.ú. Chotoviny, èásti pozemku p.è. 169/2, ostatní plocha, neplodná pùda o výmìøe 86 m2 v k.ú.
Chotoviny a èásti pozemku p.è. 243/
24, trvalý travní porost o výmìøe
607 m2 v k.ú. Brouèkova Lhota od
pana JUDr. S.O. za cenu 100, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 koupì pozemku parc. è. 193
v k.ú. Chotoviny  pro realizaci nového dopravního napojení místní komunikace Drustevní (pøíjezd do
bývalého areálu JZD v Chotovinách)
na silnici III/00341, co bylo souèástí Zmìny è. 1 územního plánu
Chotoviny, je nutné vlastnit pozemek
p.è. 193 v k.ú. Chotoviny, trvalý travní
porost o výmìøe 3525 m2. S majitelem tohoto pozemku panem JUDr.
S.O. bylo dohodnuto, e jej Obci Chotoviny odprodá za cenu 100,- Kè/m2.
Usnesení è. 64/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.è. 193, trvalý
travní porost, v k.ú. Chotoviny o výmìøe 3525 m2 od pana JUDr. S.O.
za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 koupì èásti pozemku parc.è. 265/
15 v k.ú. Chotoviny  pro pøípadnou stavbu koupalitì je nutno rozíøit sportovnì-rekreaèní zónuU
dubù na pozemku p.è. 267/3 v k.ú.
Chotoviny. S majitelem sousedního
pozemku p.è. 265/15, trvalý travní
porostpanem JUDr. S.O. bylo dohodnuto, e je ochotný Obci Chotovinypotøebnou èást pozemkù odprodat
za cenu 62,- Kè/m2.
Usnesení è. 65/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení èásti pozemku p.è. 265/15,
trvalý travní porost, v k.ú. Chotovi/dokonèení na str. 5/
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ny o výmìøe do 6694 m2 od pana
JUDr. S.O. za cenu 62, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Rozpoètové opatøení è. 6/2015
 tímto rozpoètovým opatøením se
ze zùstatku roku 2014 pøevádìjí finanèní prostøedky na nákup pozemkù schválený v bodì 9.
Usnesení è. 66/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 6/2015, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. ádost o bezúplatný pøevod pozemkù  na pozemcích p.p.è. 750/
3, 750/4 a 750/50 v k.ú. Jeníèkova
Lhota jsou umístìny místní komunikace.
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Èeské republiky, pøíslunosti
hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových a lze
ádat o jejich bezúplatný pøevod do
vlastnictví Obce Chotoviny.
Usnesení è. 67/2015/Z04.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný
bezúplatný pøevod pozemkù p.p.è.
750/3 - ostatní plocha, silnice, o výmìøe 17 m2; p.p.è. 750/4 - ostatní
plocha, silnice, o výmìøe 34 m2;
p.p.è. 750/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 165 m2
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v katastrálním území Jeníèkova Lhota
z vlastnictví ÈR - pøíslunosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. Pøevod nepotøebného majetku
formou daru  obecní knihovna, která byla v srpnu 2014 zøízena v suterénu nové tøídy mateøské koly, je
kompletnì vybavena novým nábytkem. O èást pùvodního zaøízení obecní knihovny projevila zájem Obec
Jedlany. Vzhledem k tomu, e s vedením Obce Jedlany nae obec dlouhodobì spolupracuje a udruje
s ním velmi dobré vztahy, navrhuje
rada obce tento pro nai obec nepotøebný majetek pøevést na Obec Jedlany formou daru.
Usnesení è. 68/2015/Z04.
a)zastupitelstvo obce schvaluje pøevedení nepotøebného majetku formou daru na Obec Jedlany. Jedná se o:
idle èalounìné modré 6 kusù v poøizovací cenì 3 420, Kè
Regál na knihy  délka 1 m
12 kusù v poøizovací cenì45 000, Kè
Regál na knihy  délka 2 m
3 kusy v poøizovací cenì 19 500, Kè,
b)zastupitelstvo obce schvaluje
pøedloenou Darovací smlouvu uzavøenou mezi Obcí Chotoviny, se sídlem Hlinická èp. 250, Chotoviny a Obcí
Jedlany se sídlem Jedlany èp. 48,
c)zastupitelstvo obce povìøuje starostu k podpisu Darovací smlouvy.
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Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
13. Revokace usnesení è. 41/2014/
Z02  v nedávné dobì jsme obdreli instrukce, dle kterých je moné,
aby uèební pomùcky v hodnotì
201 676,80 Kè z projektu Zlepení
podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky pøírodovìdných pøedmìtu na Z, è. CZ.
1.07/1.1.14/01.0030byly pøevedeny formou daru pøímo na Základní
a Mateøskou kolu Chotoviny. Pøijetí daru v tomto pøípadì schvaluje
rada obce jako zøizovatel pøíspìvkové organizace. Aby pøevod mohl být
uskuteènìn, je potøeba pøedchozí
usnesení zastupitelstva, na základì
kterého by byly uèební pomùcky pøevedeny do vlastnictví obce zruit.
Usnesení è. 69/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje zruení usnesení è. 41/2014/Z02 ze dne
11. 12. 2014.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
14. Zveøejòování zápisù z rady
obce  na minulém zasedání zastupitelstvo pøijalo Usnesení è. 53/
2015/Z03  Zastupitelstvo obce
schvaluje zámìr zveøejnìní zápisù
z jednání rady obce. Vedení obce
provìøí monost zveøejnìní alespoò
na internetových stránkách obce. Návrh bude pøedloen na pøítím zasedání zastupitelstva obce.
Pan starosta uvedl, e Zákon o ob-

cích øíká: Zápis ze schùze rady obce
musí být uloen u obecního úøadu
k nahlédnutí èlenùm zastupitelstva.
Zveøejòování usnesení rady je moné, ale zápisy se musí upravit tak,
aby nebyly poruovány dalí zákony. Zøejmì proto je vìtina obcí nezveøejòuje. V Listech Chotovinska ve
sloupku Støípky jsou kadý mìsíc
struènì ètenáøi informováni o tom,
co rada obce projednala.
Pan Honza uvedl, e úprava zápisù
z rady není nároèná.
Pan starosta navrhl usnesení o kterém bylo hlasováno.
Usnesení è. 70/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby
se zápisy ze zasedání rady obce zveøejòovaly od 1. 9. 2015 na webových stránkách obce.
Hlasování: Souhlasí 1, je proti 9,
zdrel se 4.
Usnesení nebylo pøijato.
15. Jmenování dalího oddávajícího  starosta navrhl paní Mgr. Irenu Bìtíkovou.
Usnesení è. 71/2015/Z04.
Zastupitelstvo obce povìøuje paní
Mgr. Irenu Bìtíkovou pøijímáním
prohláení o uzavøení manelství.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Paní JUDr. Kotrlíková poádala obec
o zaøízení lepí organizace dopravy
v obci po dobu prodejní výstavy kvìtin v Chotovinách.
Skonèeno ve 20:05 hodin
Zapsala: Marie Knotková

Soutì o NEJLEPÍ
SBÌRNÝ DVÙR
Od listopadu soutìíme ve sbìru elektra!

Milí spoluobèané, ná sbìrný dvùr se zapojí do soutìe o Nejlepí sbìrný dvùr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opìt
vyhlásil soutì mezi sbìrnými dvory, ve které ten nejlepí získá zajímavou finanèní odmìnu.
Soutì Sbìrný dvùr roku pro- nejlepího sbìrného dvora v lisbíhá od poloviny èervence do topadu 2015 bude kromì hlakonce øíjna 2015, a to formou sování veøejnosti pøihlédnuto
hodnocení iroké veøejnosti také k poètu komodit, které sbìrprostøednictvím vyhledávaèe ný dvùr sbírá (napø. sklo, plasty,
www.sberne-dvory.cz. Jejím cí- kovy, atd.), a k mnoství zpìtnì
lem je najít v Èeské republice ten odebraného elektrozaøízení.
nejlepí sbìrný dvùr, tzn. ukli- Vítìzi se nakonec stanou dva
zený, s ochotnou obsluhou, pøí- sbìrné dvory. Nejlepí sbìrný
vìtivou otevírací dobou, co dvùr v obci do deseti tisíc obymoná nejdostupnìjí a s iro- vatel získá finanèní odmìnu
kým rozsahem odebíraných ko- 30 tisíc korun, v obci nad demodit. Jaká jsou pravidla sou- set tisíc obyvatel pak 50 tisíc
tìe?
korun.
Na www.sberne-dvory.cz vyhle- Vichni hlasující se navíc mohou
dáte sbìrný dvùr, který chcete zúèastnit slosování o hodnotné
ohodnotit. Oznaèíte jednou a ceny. Po vyplnìní registraèního
pìti hvìzdièkami v kadé z ná- formuláøe budou automaticky
sledujících esti kategorií - do- zapojeni do jednoho ze dvou
stupnost dvora, pøístupnost slosování. V kadém z nich modvora, poøádek, otevírací doba, hou získat jednu ze tøí powerochota obsluhy a rozsah ode- bank (2600 Mah), nebo dotybíraných komodit.
kový mobilní telefon LG.
H. Heømánková
Pøi závìreèném vyhodnocení
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NOVÉ KNIHY
Alena Morntajnová  SLEPÁ
MAPA. Lev Nikolajeviè Tolstoj
napsal, e: Vechny astné rodiny jsou si podobny, kadá
neastná rodina je neastná
po svém. A právì netìstí jedné rodiny zachycuje ve svém
kniním debutu Slepá mapa lektorka a pøekladatelka Alena
Morntajnová (1963). Spíe ne
na rodinu jako celek se Morntajnová soustøeïuje na tøi její
pøedstavitelky, a to na babièku
Annu, matku Albìtu a dceru
Aneku.
Linda Needham  KRÁSNÁ REBELKA. Charles Stirling, hrabì
z Everinghamu, se s radostí dovídá, e jeho lidem se koneènì
podaøilo chytit kapitána Spindleshankse, obávaného buøièe
a pisatele provokativních èlánkù. Místo mohutného, tmavého
a vousatého mue je vak k nìmu v poutech pøivedena krásná
plavovláska, k jejím pùvabùm
nemùe zùstat lhostejný. Stopy
pobuøujícího jednání ovem
jednoznaènì vedou do dívèina
domu, kde po smrti svého otce
pøevzala tiskárnu.
Shannon Drake  Z KRÁLOVA
ROZKAZU - román pro eny.
Linda Needham  MANELSKÉ
LOE - román pro eny.
Barbara Erskine  ILA JSEM
JI PØED STALETÍMI. Úspìná
novináøka Jo Cliffordová dostává za úkol psát sérii èlánkù
o metodì návratù do minulosti
- probouzení vzpomínek na minulá zrození pomocí hypnotického transu. Kdy pøichází jako
skeptik do ordinace zkueného
psychiatra, který tyto návraty
provádí, netuí, e tím uvede do
pohybu lavinu vzpomínek na
svou døívìjí existenci.
F. Christiane  CHRISTIANE F.
 MÙJ DRUHÝ IVOT. Osud Christiane F. znají miliony ètenáøù po
celém svìtì. Vyrùstali s drásavou výpovìdí tøináctileté nìmecké narkomanky o pekle zá-

vislosti na heroinu a prostituci. Kniha My dìti ze stanice
ZOO a stejnojmenný film z ní
udìlaly celebritu a zmìnily zásadnì její ivot. Po pìtatøiceti
letech se Christiane Felscherinow nechala pøesvìdèit novináøkou Sonjou Vukovic, aby vyprávìla, co bylo potom.
Jan Kopka  VE SPÁRECH ALJAKY. Ji druhá kniha pøibliuje autorem absolvovaný závod
v nesnesitelných mrazech. Závod vede pøes ohromná neobydlená území divoké Aljaky

z jedné strany na druhou
pouze po stezkách psích
spøeení. Úèastníci se tu
pohybují bez jakékoli podpory,
musí pøeít jen s vìcmi, které si
zvolí a vezou s sebou, a nemohou na trase poèítat s ádnou
pomocí.
Barbara Erskin  PÙLNOC JE
OSAMÌLÉ MÍSTO. Osamìlý domek na divokém pobøeí Essexu se stal doèasným azylem
mladé londýnské spisovatelky
Kate, která tu chce nalézt ztracenou duevní rovnováhu po
rozchodu s milencem. Náhodný objev antického hrobu v pøí-
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moøských dunách vak vyvolá
duchy pohøbených a nesmrtelná síla jejich tueb i nenávisti
zaène znovu pùsobit.
Wilbur Smith  LOVCI DIAMANTÙ. Pøíbìh diamantového magnáta,

který v poslední vùli zanechává svou
spoleènost tøem lidem: prohnanému potomkovi, drogami znièené
dceøi a nevlastnímu synovi, kterého
nenávidí. Vichni tøi jsou propojeni
tak, aby jeden bez druhého nemohl
zbohatnout ...

Jefferson T. Parker  ELEZNÁ
ØEKA. Na prané dálnici poblí
hranice mezi USA a Mexikem je

/dokonèení na dalí stranì/
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sraen autem a pohozen v pouti Mike Finnegan. Jako zázrakem
pøeije a dostává se do nemocnice v malém pohranièním mìsteèku Buenavista. Venku, u hranièní øeky Iron River, probíhá
krutá válka mezi paeráky drog,
zbraní a alkoholu a federálním
týmem pod vedením Charlieho
Hooda. Mike Finnegan zjiuje,
e ani za okny nemocnièního
pokoje neztratil své zázraèné
schopnosti.
Magda Szabó  DVEØE. Intimní
autobiografický pøíbìh sloitého vztahu spisovatelky a její
hospodynì Emerence, drsné
venkovské eny. Kniha byla pøeloena do 38 jazykù a doèkala
se i adaptace do filmové podoby.
Yrsa Sigurdardóttir  HAVÝ
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HROB. Islandská advokátka Tóra
pøijídí na Vestmannské ostrovy, aby pomohla svému mandantovi Markúsovi. Pøed více
ne tøiceti lety skonèil jeho rodný dùm pøi erupci sopky pod
vrstvou popela. Nyní jej archeologové chtìjí vykopat, ale Markús protestuje. Hrùzný nález ve
sklepì pak z banálního pøípadu
udìlá vyetøování nìkolikanásobné vrady.
Stefan Zweig  MARIE STUARTOVNA. Skotskou královnou se
stala u jako estidenní dítì
poté, co její otec zemøel na choleru. U v prvním roce svého ivota, 9. záøí 1543, byla korunována skotskou královnou. Jako
estileté dítì, roku 1548, byla
zaslíbena jako budoucí manel-

ka francouzskému dauphinovi
Frantikovi a tého roku také do
Francie dorazila. Od svého skotského doprovodu byla na královském dvoøe oddìlena a vy-
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chovávána po celou dobu dìtství a dospívání spolu s ostatními dìtmi francouzského krále
Jindøicha II.
. Petrásková
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ZAPOMENUTÉ KURIOZITY

Stará lidová moudrost praví, e
èas je chodec s dlouhým krokem.
Tuto zaitou pravdu si nejvíc uvìdomujeme s pøibývajícími léty a èasto
ani nepozorujeme, kolik dobových
kuriozit a pozoruhodností s tímto
procesem upadá v zapomnìní. Také
Táborsko mìlo své zvlátnosti a proto si dnes pøipomeòme alespoò dvì
z nich: likér Táborské tajemství a silnièní vlak.
Jak je obecnì známo, názvy nìkterých dobøe zavedených lihovin
jsou spojovány s urèitými lokalitami. Napøíklad Becherovka-Karlovy
Vary, Pradìd-Beskydy, StarorenáProstìjov a tak bychom mohli pokraèovat. Tato skuteènost svého èasu
zøejmì nedala spát majiteli táborského závodu na jemné likéry, známého pod znaèkou E. Stern a spol.,
zaloeného v roce 1820 a proto pøemýlel, jakým výrobkem by také on
oslavil své mìsto. Jeho úsilí pøineslo ovoce a tak si ètenáøi místních
periodik mohli za nìjaký èas pøeèíst
èlánek, ve kterém se veøejnosti sdìlovalo, e se chvalnì známé továrnì pana Sterna po dlouholetých po-

kusech koneènì podaøilo uvést na
trh nový zdravotní aludeèní likér
pod názvem Táborské tajemství.
Tehdy bylo dobrým zvykem, e
výrobci podobných nápojù své zákazníky alespoò rámcovì informovali, z èeho se jejich výrobek skládá
a v èem tkví jeho blahodárné úèinky
 samozøejmì pøi jeho rozumném
uívání. Proto i továrna pana Sterna
pøispìchala s podobnou informací
a zájemci se díky tomu mohli dovìdìt, e jde o pøeèitìný likér vyrábìný ze smìsi více ne jednoho sta
léèivých bylinek rostoucích v blízkém okolí Tábora. Jeho úèinky na
lidský organismus prý jsou nejen léèivé, ale navíc také podporují muské sebevìdomí.
Nutno dodat, e jetì pøed osmdesáti lety el nový likér velice dobøe na odbyt, prý lahodnì chutnal
a mìl nádhernou barvu, co prý
u nìkterých jeho konzumentù zapøíèiòovalo  mírnì øeèeno  jeho èastìjí uívání.
Pokud mì neálí pamì, pøed
nìkolika roky probìhla tiskem struèná zpráva, e se v Táboøe uvauje

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
ÈERVENEC
60 let Jaroslav Málek, Èervené Záhoøí
Josef Hrstka, Èervené Záhoøí
70 let Miroslav Tùma, Chotoviny
75 let Marie Novotná, Jeníèkova Lhota
80 let Marie Baèovská, Èervené Záhoøí
85 let Zdeòka Pohanová, Chotoviny
SRPEN
60 let Miroslav Máèka, Èervené Záhoøí
Marie Krejsová, Èervené Záhoøí
65 let Josef Sumerauer, Èervené Záhoøí
Vìnceslava Pazourková, Chotoviny
75 let Marie Malenická, Polánka
Ladislav Mare, Èervené Záhoøí
Julie Blaková, Èervené Záhoøí
Josef Èáp, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Vítání obèánkù 2015

ä Hermína Drtinová ä Václav Forman ä Patrik Jaro
ä Soòa Kliková äMarek Pokorný äAnna Elizabeth Straková
ä Edita Fiebigerová ä Lucie Hrstková ä Matìj Kubát
ä Jan Málek ä Marie Mikeová ä Michael Petránìk
ä Julie Veèeøová ä Robin Pípal ä Lucie Langová
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Od 1. 8. 2015 odchází dìtská lékaøka
MUDr. Tuèková do dùchodu. Bohuel se
nepodaøilo sehnat nového lékaøe, proto
budou dìtské ordinace v Chotovinách,
Sudomìøicích u Tábora a v Borotínì uzavøeny. Do konce èervence je tøeba dìti
pøeregistrovat k jinému lékaøi. Jak to udìlat, se dozvíte ve vývìskách vech ordinací nebo na internetu na adrese www.pediatricka.cz.
Dìkuji a pøeji vem, aby lékaøe potøebovali co nejménì.
H. Tuèková
o výrobì alkoholického nápoje
s mnohoslibným názvem Husitská
síla. Chutí i barvou mìl pøipomínat
známý Fernet a zejména mìl být
vhodným suvenýrem pro turisty
a návtìvníky mìsta. Snad to nebyl
patný nápad, zejména pokud by se
podaøilo sladit kvalitu nápoje a jeho
cenu, ale ze zámìru pravdìpodobnì
selo, protoe s nìèím podobným
jsem se dodnes nesetkal.
Druhá kuriozita je z jiného dbánku. Dnes si nejeden motorista hoøce
povzdechne, e ho na naich silnicích u nemá co pøekvapit. Agresivita a vyloená sprostota nìkterých
øidièù, provokativní nedodrování
pøedpisù a podobné jevy jsou dnes
na naich tìce zkouených silnicích
bìnou záleitostí. Pøesto si myslím, e by nejeden automobilista
onìmìl pøekvapením, kdyby se proti nìmu inul silnièní vlak. Pøed 140
lety se s takovou situací mohli bìnì setkávat  øeèeno dnení terminologií  úèastníci silnièního provozu v úseku Tábor  Chýnov.
Zde byl toti v roce 1879 zahájen
pravidelný provoz parního silnièního vlaku, který z Pacovy hory u Chýnova pøepravoval na táborské nádraí vápno, tìrk a lomový kámen.
Zpátky pak vozil uhlí. Jeho pohonnou jednotkou byla parní lokomotiva vyrobená anglickou firmou Aveling-Portet z Rochestru, pùvodnì
zakoupená pro èeskokrumlovský
velkostatek, kde mìla ve vyebrodských lesích slouit k pøepravì døeva. Stroj o síle 8H ale zdolával jen
malé stoupání a utáhl za sebou tøi
nákladní vozy, které uvezly asi 36 tun
nákladu. Vlaková souprava vyjídìla z Pacovy hory*) v 5 hodin ráno,
v est projela Chýnovem, u rybníka
v Zárybnièné Lhotì doplnila vodu

a kolem 9 hodiny stanula na táborském nádraí. Zde se vlak zdrel asi
hodinu a do Pacovy hory se vrátil
po pùl druhé odpoledne. Rychlost
vlaku byla asi tøi kilometry za hodinu a vlak tak celou cestu urazil asi za
necelých pìt hodin. Obsluha vlaku
se skládala ze strojvedoucího, øidièe lokomotivy a v kadém vagonu
byl brzdaø. Provoz vlaku ovlivòovalo doplòování vody do lokomotivy
a odhánìní dobytka ze silnice. Lokomotiva na jednu cestu spotøebovala 800 kg uhlí, litr a ètvrt oleje
a ètvrt kila kvalitního loje. Velkým
problémem byla mohutná, ikmo
rýhovaná kola tìkého stroje, která
znaènì nièila cesty. V období velkého sucha byl provoz vlaku zataven,
protoe byla obava ze vzniku poárù z uhlíkù vypadnutých ze stroje.
Také v nedìli a o velkých svátcích se
nejezdilo, a dále pak ve støedu a v sobotu, kdy v Chýnovì byly velké trhy,
aby nebyl plaen dobytek.
Parostroj jezdil a do roku 1897,
kdy se na jeho kotli vyskytla neopravitelná závada. Správa velkostatku
proto zakoupila novou lokomotivu,
která s pùvodními vagony jezdila a
do roku 1905. Tehdy byla vybudována úzkokolejná dráha smìøující
z chýnovského nádraí do lomù
v Pacovì hoøe. Vagony vlaku si koupilo nìkolik sedlákù a lokomotiva
byla pøedisponována na jiný velkostatek.
*)Vrchnost za poplatek povolovala
rolníkùm z okolních vesnic, aby si
v lomu nalámali kámen a také si ho
vypálili. Lidé pak horu  snad pro
velké mnoství pecí  nazývali Pecová. Pozdìji jí  asi nedopatøením
pro blízkost Pacova  kdosi zapsal
do mapy jako Pacovu.
Jaroslav Wimmer
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Pro vechny týmy skonèila
v èervnu sezóna, kterou lze
povaovat za úspìnou.

Mui  Okresní pøebor
Mui si v okresním pøeboru
vedli velmi dobøe. Nakonec
v souboji o krajskou I. B tøídu
prohráli hlavnì díky neastným
vzájemným zápasùm s Lomem
i pøes to, e poslední dva zápasy proti silným týmùm dokázali
vyhrát. Okresní pøebor mui zakonèili s koneèným skóre 70:29
a 45 body, které dokázali vybojovat 14 výhrami a 3 remízami
ve 22 zápasech. Pøíprava na dalí sezónu zaèala v polovinì èer-

vence a je zpoèátku zamìøena
na nabrání fyzické kondice.
V nové sezónì se hned v prvním zápase naskytne zajímavá
podívaná, mui budou hostit
v derby Borotín, který po roce
v nií tøídì znovu postoupil do
okresního pøeboru. Zápas se
odehraje 23. srpna od 17 hodin.

Dorost  I. A tøída skupina C
Dorost si v uplynulé sezónì
nevedl vùbec hùøe a i pøes èastý problém s nedostatkem hráèù dokázali dorostenci urvat
50 bodù ve 24 zápasech. Poslední tøi body dorost získal na
høiti dalekých Daèic, které

MUI NA VÝLETÌ V BUCHLOVICÍCH
Fotbalová sezóna skonèila na konci
èervna, pro chotovinské áèko se ale
jetì o kousek prodlouila. Mui dostali pozvání na tradièní fotbalový turnaj
v partnerské obci Buchlovice na Slovácku a nemohli odmítnout. Ètyøi týmy, z Èeska
i ze Slovenska, spolu bojovaly o titul. Výraznì oslabené Chotoviny, kvùli dovoleným nìkterých opor, nastoupily v kombinované
sestavì, dokonce s hráèi, kteøí u aktivnì nehrají. I proto z toho
byly na buchlovickém stadionu dva zápasy a dvì prohry. Chotovintí ale nesmutnili a odjídìli plní dojmù. Buchloviètí obyvatelé toti pøipravili pro soupeøe, ale i partnery z Chotovin, veèerní
program a zábavu, nakonec tak z toho byl velice povedený výlet.

skonèily právì pøed Chotovinami na 3. místì o pouhý jeden
bod. A dorost uzavøel sezónu
právì v zápase o nic parádnì.
Soupeøovi pøitom vechno hrálo do karet: domácí prostøedí,
neuvìøitelné vedro a navíc nekompletní tým Chotovin, který
znovu musel poloèas dohrávat
v deseti. Hráèi si ale zápas uili
a pìt minut pøed koncem dostali za výkon odmìnu v podobì penalty. Tu suverénnì promìnil brankáø Carva, a tak se
dorost mohl radovat z výhry 1:0.
S dorostem se navíc v tomto
zápase rozlouèil obránce Václav
Praák a momentálnì je pouze

na nìm, zda bude chtít pokraèovat v muské kategorii. V pøítí sezónì se na dorostence mùeme znovu tìit v I. A tøídì.

Starí a mladí áci
 Krajský pøebor
Ji v minulém èísle jsme vás
informovali, e nai áci krajský
pøebor neudrí. Starí áci nakonec skonèili na posledním
místì se 13 body a celkovým
skóre 27:99. Mladí áci skonèili na místì pøedposledním.
Poèetná skupina starích ákù
odchází do dorostu, zbytek
bude pokraèovat v okresním
pøeboru.

Výbìr muù dokázal obhájit
11. roèník Memoriálu Miroslava Pince

Na zaèátku èervence se výbìr bývalých i souèasných hráèù Chotovin pøedstavil na tradièním memoriálu v Nadìjkovì za úèasti
dalích týmù Sepekova, Draic a Boejovic. Jednalo se o výbìr
hráèù nìkdejího B týmu. V základní sestavì figurovali hráèi
jako Vycpálek, R. Passler, Bouka nebo imek. Minulý rok podobný výbìr Chotovin dokázal vyhrát, letos tomu nebylo jinak
a Chotoviny znovu memoriál ovládly.

Kadeti mají za sebou úspìnou sezónu

Èervenec

je mìsíc úprav a pøíprav na novou sezónu, která zaèíná
vem kategoriím na
konci srpna. Na høiti dochází také k postupné obnovì oplocení.

Tým kadetù, pod velením tre- dùleitìjích hráèù, kvalitního
nérky Lenky Mareové, zaèal brankáøe. Nakonec v soutìi
sezónu na konci srpna soustøe- skonèili na 6. místì ze 16ti týdìním v Draicích. Kluci se se- mù.
známili, zaèali formovat kolek- V závìru sezóny se kombinovativ a zahájili trénování na vrchol ný tým kadetù Chotovin a Drajejich døiny, zápasy v sezoónì. ic zúèastnil turnaje v Lomnici
Podzim se jim velice povedl. nad Lunicí. Kluci podávali fanChotoviny skonèily na 2. místì, tastické výkony, deklasovali 5:0
a tak postoupily do skupiny Slavonice, 4:0 Rudolfov, 13:0
o koneèné 1.  8. místo. Jarní Lomnici B, 3:0 Lomnici A,
èást u tak oslnivá nebyla. Bylo 3:0 Jankov a 2:0 Liov, nakoto vinou velké marodky, ale nec z toho tedy nemohlo být nic
i kvùli absenci jednoho z nej- jiného, ne 1. místo.
Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

