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ZDARMA

Kdo na trhu nic nekoupil, stejnì
neodeel s prázdnou. Chotovinský
podzimní trh spojený s výstavou toti kadému návtìvníkovi pøedal
kus radosti a krásy, kterou nám nae
zahrádky a zahrady pøináejí. Výstavní èást trhu se pynila nepøebernou
øadou rùznobarevných rostlin a výpìstkù. Jen málokdo uvìøí, e dominantu výstavy, zahradu na pódiu,

umnì vytvoøili sami zahrádkáøi ze
svých vlastních a zapùjèených výpìstkù a rostlin.
Chotovintí zahrádkáøi, dìkujeme, e pro nás kadoroènì výstavy
poøádáte. U nyní se tìíme na Tradièní jarní výstavu kvìtin, která se
v Chotovinách bude konat ve dnech
9. - 11. kvìtna 2014.
Martina Sochùrková

Chotovinský podzimní trh

Èlenové ZO ÈZS Chotoviny ve
spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádali 12. a 13. øíjna 2013 podzimní
výstavu s názvem Chotovinský podzimní trh spojený s podzimní výstavou.
Do Chotovin se tak bìhem jednoho víkendu sjelo na dva tisíce pøíznivcù zahrad a zahradnièení, ale
také tìch, kteøí chtìli své domovy
zkrálit podzimními dekoracemi.
Zkrátka nemohl pøijít ádný návtìvník. Pøední zahradníci a vystavova-
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telé si pøipravili pestrý sortiment pokojových kvìtin, chryzantém, suchých kvìtù i duièkových vazeb.
Øada z nás vyuila také bohaté nabídky ovocných keøù a stromkù, jehliènanù, vøesovitních rostlin, rododendronù, azalek a mnoha dalích
keøù a stromkù. A kdo nemá vlastní
zahradu, mohl si zde koupit ovoce
a zeleninu na uskladnìní, nechybìla ani medovina a vèelí med.
Na výstavì ji tradiènì prezentovala výrobky ze své chránìné dílny
Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka
ze Sobìslavi. Obèanské sdruení
MAS Krajina srdce na podzimním
trhu uspoøádalo výstavu ovoce
a hub. V sobotu byla k dispozici také
mykologická poradna a velký zájem
sklidila rovnì ochutnávka motù.
Zástupci MAS Krajiny srdce nezapomnìli ani na dìti a do Chotovin
s sebou pøivezli skákací hrad.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení

ze 16. zasedání konaného dne 17. øíjna 2013
od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni:, p. Ing. Bauerová, p. Bene, p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Mgr.
Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr.
Mendel, p. Praák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová, p. Zrzavecký.
Omluveni: p. Ing. Babùrková,
p. Dr. Nìmec.
Návrh usnesení: p. Praák, sl. Mgr.
Sochùrková.
Ovìøovatelé: p. Filip, p. Zrzavecký.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 15. z.o.
2. Zmìna è. 1 ÚP Chotoviny.
3. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
4. Rozpoètové opatøení è. 15.
5. Pozemky.
Pan starosta pøivítal vechny pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe je pøítomna
nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Hostem je paní Eva Havránková,
odborný pracovník územního plánování odboru územního rozvoje
Mìstského úøadu Tábor.
Starosta seznámil pøítomné s programem jednání.
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 z 15. zasedání byly ovìøeny
panem Ing. Bervidou a panem Dr.
Nìmcem a byly øádnì zveøejnìny
na úøední desce. Nebyly k nim
vzneseny námitky a jsou proto povaovány za schválené.
Pan starosta jetì provedl struènou kontrolu plnìní usnesení.
2. Zmìna è. 1 Územního plánu
Chotoviny - závìreènou fází schválení Zmìny è. 1 Územního plánu
Chotoviny je rozhodnutí o podané
námitce a vydání Zmìny Zastupitelstvem Obce Chotoviny.
Proetøení postupu Obce Chotoviny v procesu pøijetí zmìny è. 1 ÚP
provedl na základì podání paní Mgr.
Radany Vítovcové Krajský úøad Jihoèeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního øádu a investic. Krajskému úøadu byla k proetøení ádost o vyjádøení - postup obce
Chotoviny v procesu pøijetí zmìny
è. 1 územního plánu, postoupena
Ministerstvem pro místní rozvoj,
kterému byla paní Vítovcovou zaslána. Státní dozor provedla dne
21.8.2013 Ing. Daniela Øeábková, vedoucí oddìlení a Ing. Helena
Stejskalová Èejková, referentka oddìlení. V závìru zápisu je konstatováno, e vyvstalé pochybnosti

nejsou z pohledu krajského úøadu
opodstatnìné, proces poøizování
Zmìny è. 1 územního plánu Chotoviny probíhá, dle názoru dozoru, standartním zpùsobem.
Poøizování Zmìny è. 1 ÚP krátce
uvedl pan Jordák.
Paní Mgr. Vítovcová shrnula celý
proces a konstatovala, e s regulativem pro parkovou zeleò z vìcného hlediska nesouhlasí.
Veøejná vyhláka, kterou se oznamuje vydání Zmìny è. 1 ÚP Chotoviny, ve smyslu § 171 a 174 správního øádu, je pøílohou materiálù pro
dnení jednání.
Usnesení è. 253/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
1. v y d á v á
v samostatné pùsobnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona è.183/
2006 Sb. o územním plánování
a stavebním øádu (stavební zákon)
ve znìní pozdìjích pøedpisù, za
pouití ustanovení § 43 odst. 4,
§ 54 odst.2 a §55 odst. 2 stavebního zákona, zmìnu è. 1 Územního
plánu Chotoviny v celém rozsahu
pøedloeného návrhu.
Zmìna è.1 Územního plánu je vydána opatøením obecné povahy
podle ustanovení § 171 a 174
zákona è. 500/2004 Sb., správní
øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
2. Rozhoduje o podané námitce
k návrhu územního plánu takto:
(Odùvodnìní rozhodnutí je souèás-

tí textové èásti územního plánu)
Námitka è. 1 - p. Mayzus Sergey a Anna,
Kaliningrad, Rusko.
Podstata námitky: Vlastníci pozemkù
a nemovitostí na parcelách è. 1/1 a 180/1
poadují zapracovat do regulativù plochy parkové zelenì, lesoparkù (ZP) následující:
a) monost výstavby nových staveb
v areálu zámeckého parku za úèelem relaxaèního, sportovního a rekreaèního vyuití formou individuálních staveb
b) monost provedení sportovních høi,
nejen s pøírodním povrchem
c) rekonstrukce stávajícího oplocení
a vznik nových oddìlovacích prvkù.
Rozhodnutí: Námitce se èásteènì vyhovuje. Regulativy pro plochu ZP umoní
rekonstrukci oplocení, vznik nových
oddìlovacích prvkù i výstavbu nových
staveb, ale pouze za podmínky e budou odpovídat historickému vývoji parku a stavebnì-historickému vývoji zámku, navazovat na krajinnou kompozici
parku a jeho tradici. Regulativy pro plochu parkové zelenì a lesoparkù ZP se
upraví následovnì:
I.f.14 Parková zeleò, lesoparky (ZP)
Hlavní vyuití:
Plochy veøejných a soukromých parkù
a lesoparkù, jako kompoziènì utváøené
soubory pøírodního prostøedí a vybavenosti obce, jsou nedílnou souèástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu. Slouí zejména pro rekreaci, odpoèinek a trávení volného èasu
obyvatel.
/pokraèování na str. 4/
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Kolaudace èistírny odpadních vod v Jeníèkovì Lhotì a ka-

nalizace v ulici Dolní dopadla úspìnì. Máme zkolaudováno.

❖ V souvislosti s èervnovými povodnìmi obdrela obec dotaci

Chtìli bychom podìkovat Obecnímu úøadu v Chotovinách za opravu místní kaple a vem, kteøí se na renovaci podíleli bìhem letních
mìsícù letoního roku v Øevnovì .
Ve støedu 30. øíjna 2013 nám ji pøijel poehnat táborský vojenský
kaplan Jan Böhm. Pøesto, e byl ji veèer, pøilo dost lidí, a také pan
starosta a místostarosta obce, kteøí i kdy mìli veèer jednání, nae
pozvání neodmítli. Pomodlili jsme se, zazpívali mariánské i lidové
písnièky pøi kytaøe s P. Janem a potom se spoleènì pøesunuli do
místního kulturního zaøízení, kde se konala beseda o souèasném
ivotì v armádì a vojenské misi v Afghánistánu. Vzhledem k tomu, e
se jí P. Jan osobnì zúèastnil, vyprávìl o zpùsobu ivota vojákù
a promítal snímky, a to nejen z Afghánistánu, ale také o tom, jak
vojáci pomáhají napø. v sobìslavské Rolnièce, kdy v létì byli
s dìtmi nìkolik dní v terénu ve
vojenském prostoru v Boleticích.
I jemu patøí dík za to, e si nael
èas a pøi jeho nelehké kaplanské
slubì v armádì naí prosbì vyhovìl.
Vem se nám to moc líbilo
a ji plánujeme dalí setkávání a
u pøi bohoslubách nebo jiných
akcích /napø. zpívání koled o Vánocích apod.../.
Osadní výbor v Øevnovì

OHL S
Dlouhodobá omezení:

na opravu komunikace v Øevnovì od kamenného mostu
k Franclovùm a komunikaci od Amerikánu smìrem k Moravèi. Opravy budou provedeny v mìsíci listopadu.
❖ V Beranovì Lhotì byly ukonèeny práce na vylepení hasièárny. Na tuto akci získala obec ve spolupráci s místními
obèany dotaci ze SZIF prostøednictvím OS MAS Krajina srdce.
Slavnostní pøedání klubovny obèanùm Beranovy Lhoty se
uskuteènilo v pátek 1. 11. 2013.
❖ Na Polánce byla dokonèena výstavba nové autobusové èekárny.
❖ Na OÚ v Chotovinách probìhla 2. etapa výmìny oken.
Z vìtí èásti je tato akce hrazena z dotace POV Jihoèeského
kraje.
❖ U sportovní haly v Chotovinách vzniklo dalí stanovitì na
tøídìný odpad. Novì je k dispozici kontejner na sbìr odìvù,
obuvi a textilu.
❖ Z dùvodu nespokojenosti obèanù Chotovin s pøipravovaným novým jízdním øádem Èeských drah( od 15. 12. 2013)
svolala Obec Chotoviny schùzku starostù dotèených obcí,
veøejnosti a zástupcù Jihoèeského kraje. Ze strany obèanù
a starostù byla vyjádøena nespokojenost s tím, e pøíjezd
vlakù do Tábora je vzhledem k zaèátkùm pracovní doby
a kolního vyuèování nevyhovující. Dále byl vyjádøen nesouhlas s ruením vlakù 8286, 8289, 8203 a 8260. K poadavkùm
a pøipomínkám se Jihoèeský kraj vyjádøil 25. 10. 2013. Veèerní vlaky 8286 a 8289 budou nahrazeny autobusy s obsluhou
Chotovin a Sudomìøic a bude objednán i ranní vlak 8203
z Heømanièek do Tábora. Jízdní øády nám budou zaslány po
zpracování.
❖ Z dùvodu zmìny ve zpùsobu realizace èásti tunelu eleznièního koridoru u Sudomìøic dolo k pøekopání komunikace
E 55 a vedení objízdné trasy pøes území nai obce. Vedení
obce nedalo k této objíïce souhlas. Dùvodem naeho záporného stanoviska byla pøedevím bezpeènost chodcù
a monost budovat tunel plánovanou technologii bez pøeruení komunikavce E 55. Objíïka má trvat do 15.12. 2013.
Mgr. Zdenìk Turek

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC LISTOPAD 2013

â Úplná uzavírka silnice 1/3 v dobì od 12. 10.
do 15. 12. 2013  pøekop silnice cca 500 m za
èerpací stanicí ROBIN OIL smìrem na Sudomìøice, objízdná trasa po dálnici D3 a po místních
komunikacích v trase Chotoviny  Sedleèko  Sudomìøice u Tábora.
â Ve dnech 27. 10.  12. 11. 2013 probìhne
17-ti denní nepøetritá výluka koleje Tábor 
Chotoviny.
â Ve dnech 27. 10.  15. 11. 2013 probìhne
20-ti denní nepøetritá výluka koleje Tábor 
Balkova Lhota.
â Ve dnech od 9. 11. 2013, 8:00 hod. do
11. 11. 2013, 24:00 hod. bude uzavøen eleznièní pøejezd v Èekanicích pro vekerou dopravu, prùchod pìích bude umonìn.
â Upozornìní na hluk pøi odstøelech u severního portálu tunelu v Sudomìøicích u Tábora
(2x dennì) a na nepøetritý 24 hodinový provoz.
â Zvýený pohyb mechanizace pøi zahájení stavebních prací v st. Chotoviny
Informace o výlukách
â Od 27. 10. 2013 v 7:50 do 12. 11. 2013 v

15:05 hod. v úseku Tábor  Chotoviny bude zavedena nepøetritá výluka.
â Od 27. 10. 2013 v 7:30 do 15. 11. 2013
v 14:00 hod. v úseku Tábor  Balkova Lhota bude
zavedena nepøetritá výluka.
Seznam èinností a informací za 11/2013 na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
â st. Sudomìøice u Tábora
 podchod Sudomìøice: pokraèování stavebních
prací na èásti podchodu
 kolej è. 3: propojení koleje a vybudování provizorního nástupitì
â Tunel Sudomìøice
 jiní portál: hloubení stavební jámy a zajitìní
raby tunelu pod silnicí I/3 z povrchu
 severní portál: dokonèení stavební jámy a pøeruení prací
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice u Tábora
 nová trasa koleje: budování nového eleznièního tìlesa
 mostní estakáda: pokraèování stavebních prací
na výstavbì pilíøù
â st. Chotoviny
 zemní práce  budování nového eleznièního
tìlesa
 pokraèuje stavba nové provozní budovy

 podchod Chotoviny: budování nástupní rampy
â Úsek Èekanice  Chotoviny
 zemní práce: budování nového eleznièního
tìlesa
 výstavba dvou nových prefabrikovaných mostù
 pøestavba ètyø propustkù
â Èekanice
â Úsek Tábor  Èekanice
 zemní práce vèetnì odvodnìní na tìlese nové
koleje è. 2
 demontá staré koleje è. 1
 montá nové koleje è. 2
 dokonèení rekonstrukce pøejezdu pod kolejí è. 2
â Úsek Tábor  Balkova Lhota
 zemní práce
 demontá a montá koleje
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace
mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období 12/2013.
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

Doprava cestujících po dobu výluk bude zajitìna náhradní autobusovou dopravou!
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/dokonèení ze str. 2/
Pøípustné vyuití:
Pøípustné je provádìt na tìchto územích vegetaèní a jiné úpravy, které
svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související
ochranné reimy. Stavby a mobiliáø
musí svým charakterem (podoba,
materiály, funkce, umístìní) odpovídat historickému vývoji parku
a stavebnì-historickému vývoji zámku, navazovat na krajinnou kompozici parku a jeho tradici (je vhodné
vycházet z archivních informací o podobì zámeckého parku a historických mapování). Pøi znovu vystavìní doloených zaniklých staveb, je
potøeba vycházet z historických fotografií, dochovaných informací
o jejich podobì a umístìní v parku
(dalí kompozièní úpravy zámeckého parku musí z tìchto staveb následnì vycházet). Pøípustné je provádìt udrovací práce a opravy stávajících staveb v rámci této plochy
(napø. stávající hájenka).
Nepøípustné vyuití:
Vekeré funkce, stavby a zaøízení,
která nemají historickou a kompozièní souvislost se zámkem a zámeckým parkem.
Podmínky prostorového uspoøádání:
Pro tuto plochu se nestanovuje zastavitelnost. Výková hladina nebude pevnì stanovena, bude omezena
na pøízemní stavby.
Hlasování: Souhlasí 9, proti 2, zdrel se 2. Schváleno.
3. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce - zastupitelé obdreli
rozpoètové opatøení è. 11/2013, 12/
2013, 13/2013 a 14/2013. Dotazy
zodpovìdìl pan starosta.
Usnesení è. 254/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení è. 11/2013, 12/
2013, 13/2013 a 14/2013, provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 13, proti 0, zdrel se 0.
Schváleno.
4. Rozpoètové opatøení è. 15
- mimo jiné je tímto rozpoètovým
opatøením zaúètována dotace na
opravu komunikací pokozených
èervnovými povodnìmi, pøevod dotace pro základní kolu atd.
Usnesení è. 255/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 15/2013, které
je nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
Výkup pozemkù
- Výkup pozemkù nutných pro realizaci místní komunikace Na Kùskovci - vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení na místní komunikaci Na
Kùskovci je podmínìno podepsáním minimálnì Smluv o budoucích
kupních smlouvách na pozemky
pod touto komunikací, které nejsou
ve vlastnictví obce.
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Pro následnou realizaci komunikace je potøeba tyto pozemky vykoupit.
Rada obce navrhuje vykupovat tyto
pozemky za cenu 50,- Kè/m2.
Usnesení è. 256/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje výkup
pozemkù pod místní komunikací
Na Kùskovci za cenu 50,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Prodej pozemkù
- Prodej èásti pozemku parc.è.
1037 v k.ú. Èervené Záhoøí - k dálnici D3 byla pøiplocena i èást obecního pozemku p. è. 1037 o výmìøe
2 m2, v GP oznaèena novým parcelním èíslem 1037/2. Zámìr prodat
pozemek byl schválen na jednání
z.o. dne 18. 7. 2013 a zveøejnìn na
úøední desce od 24. 7. do 9. 8. 2013.
Pozemek bude prodán za cenu dle
znaleckého posudku.
Usnesení è. 257/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku parc. è. 1037
v k.ú. Èervené Záhoøí o ploe 2 m2,
která je pøiplocena k dálnici D3, za
cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Prodej èásti pozemku parc.è. 728/
37 v k.ú. Jeníèkova Lhota - dne
31. 5. 2012 zastupitelstvo schválilo
zámìr prodeje èásti tohoto pozemku o výmìøe 54 m2, v GP oznaèen
novým parc.è. 728/45, který se nachází podél pozemku manelù P.
Zámìr byl zveøejnìn na úøední desce od 4. 6. do 20. 6. 2012.
Usnesení è. 258/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku parc.è. 728/37
o výmìøe 54 m2 v k.ú. Jeníèkova Lhota za cenu 100,- Kè/m2, pro manele P.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
- Zámìr prodat dvì èásti pozemku
parc.è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova
Lhota - usnesením ZO è. 229/2013/
Z14 ze dne 6. 6. 2013 byl schválen
zámìr prodeje èásti pozemku parc.è.
728/37 v k.ú. Jeníèkova Lhota, s èím
nesouhlasili manelé M. jako majitelé sousedních nemovitostí (728/
16, st.14/2 s rodinným domem èp.
38, 58/3). Po nìkolika jednáních
podali manelé M. a pan D. jako
majitel domu èp. 23 na stp. 14/1
a pozemku parc. è. 59 spoleènou
ádost o odkoupení dvou èástí pozemku parc.è. 728/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o plochách
cca 105 m2 a 65 m2, které zajiují
pøístup jak k èp. 38 tak i k èp 23.
Usnesení è. 259/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení
è. 229/2013/Z14 ze dne 6. 6. 2013.
Usnesení è. 260/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje dvou èástí obecního pozemku parc.è. 728/37, ostatní plocha,
ostatní komunikace o plochách cca
105 m2 a cca 65 m2 v k.ú. Jeníèkova

Lhota (mezi pozemky parc.è. 728/
16 a parc.è. 59, za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat èást pozemku
parc.è. 132/3 v k.ú. Øevnov - pan
M.K. jako majitel rekreaèního objektu
è.ev. 115 na st. 121 a pan T. K. jako
majitel rodinného domu è.p. 32 na
st. 82 podali ádost o odkoupení
èásti obecního pozemku parc.è. 132/
3 o ploe 3,0 x 3,0 m, ve v k.ú.
Øevnov. Na této èásti pozemku 132/
3 mají adatelé umístìnou studnu,
která slouí k zásobování vodou výe
uvedených objektù.
Osadní výbor v Øevnovì souhlasí.
Usnesení è. 261/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodat èást pozemku parc.è. 132/3
v k.ú. Øevnov o ploe cca 3 x 3 m,
na které je umístìna studna pro è.ev.
115 a èp. 32 v Øevnovì, za cenu
100,- Kè/m2.

4

Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- Zámìr prodat pozemek parc.è.
37/2 v k.ú. Liderovice - o odkoupení podali ádost manelé K., vlastníci domu èp.4. Pozemek slouí jako
pøístupová cesta k jejich domu ale
také v pøípadì provádìní oprav sousedního domu èp. 3 budou vlastníci
potøebovat vstoupit na tento pozemek. Vzhledem k tomu, e pozemek
je veden jako zahrada, poádá obec
o zmìnu vyuití na ostatní plochu
a navrhuje neschválit zámìr prodeje.
Usnesení è. 262/2013/Z16.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku par.è. 37/2,
zahrada o ploe 150 m2 v k.ú. Liderovice.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:55 hodin.
Zapsala: Marie Knotková

PODÌKOVÁNÍ Obec Chotoviny dìkuje paní Marii Krejsové

za dlouholetou práci v M Chotoviny, kterou vykonávala
s láskou a plným nasazením.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Dne 15. 10. 2013 podìkovali na zahradì mateøské koly paní
øeditelce za její práci kolegové a zástupci obce.

Nové stanovitì pro tøídìný odpad je
u sportovní haly
Spousta obèanù se snaí tøídit
odpad co nejlépe a tak se obèas stává, e nìkteré kontejnery na tøídìný
odpad jsou brzy plné. Proto jsme se
rozhodli vytvoøit dalí stanovitì
kontejnerù - u sportovní haly. Ji delí
dobu na tomto místì stojí èervený
kontejner na drobný elektroodpad
a baterie, ale prozatím není vyuíván tak, jak bychom si pøedstavovali. Koncem øíjna se toto stanovitì
rozíøilo o kontejner na plasty a kontejner na papír.
Novinkou na tomto stanoviti je
kontejner na odìvy, textil, obuv
a hraèky. Obèas byste se rádi zbavili
odìvù, které jetì nejsou na vyhození, ale vy je ji nechcete. A právì
v tomto pøípadì poslouí nový kontejner, do kterého patøí vekeré obleèení, obuv a módní doplòky, které
je jetì moné nosit nebo pouívat.
Nepatøí do nìj netextilní materiály
a plesnivé, mokré èi od chemikálií
zapinìné hadry. Zaneøádìné textilie od chemikálií, potravin, krve a podobnì byste mìli odevzdat do sbìrného dvora.
Také bych chtìla vem pøipomenout, e ádné stanovitì kontejnerù na tøídìný odpad není nafukova-

cí. Nìkteré stanovitì je navtìvováno více, jiné ménì. Snaíme se kontejnery rozmístit po obci tak, aby byly
pøístupné co nejvìtímu poètu obèanù. Ale napøíklad kontejnery umístìné ve støedu obce u bytovek v ulici
Støíbrná Alej nejsou vyuívány tak,
jak by mohly. Doufáme, e nové stanovitì u sportovní haly uvítáte
a nauèíte se jej vyuívat. Pak se moná nebudou tak èasto objevovat na
jiných stanovitích u plných kontejnerù odloené odpady, které po vás
musíme uklidit.
Za ObÚ Hana Heømánková

PRODÁM
pletací stroj
DOPLETA,

skoro nový.
Cena dohodou.
Telefon:

381 284 391
nebo 723 220 445
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NOVÉ KNIHY
James Patterson - ÈERNÝ TYGR.
Brutální vrada bývalé lásky Ellie
pøivede Alexe na stopu vùdce gangu
nezletilých zabijákù, jemu se pøezdívá Tygr.
Wolfgang Kaes - NA VLASTNÍ PÌST.
Davida a Zorana pojilo v dìtství velké pøátelství. O dvacet let pozdìji má
bývalý policista David starého kamaráda vypátrat. Zoran, kterého propustili z vìzení, kde si nespravedlivì odsedìl dvanáct let, pøed novináøi pøísahal pomstu. Zmizel vak beze
stop.
Larry H. Robinson - TØINÁCTÝ
UÈEDNÍK. Autor na pozadí autentických historických událostí líèí ivot mayského chlapce Yaxe. Ten se
má stát nejslavnìjím vládcem
Mayù. Proto putuje do severní Afriky, Øíma, Jeruzaléma i Alexandrie,
kde se setkává s významnými státníky, filozofy, ale i plebejci a otroky.
Ben Carson - SMÌØOVAT VÝ. Lzeli nìkoho oznaèit za opravdu úspìného èlovìka, pak je jím bezpochyby Ben Carson, renomovaný neurochirurg Hopkinsovy kliniky, který se
na vrchol své kariéry vyplhal z údolí
èernoského ghetta a prostøedí neúplné rodiny.
Susanna Kubelka - DRUHÉ JARO
MIMI TULIPANOVÉ. Mimi Tulipano-

vá, pìtapadesátiletá ena, reisérka reklamních filmù, která kromì toho studuje medicínu, pøichází
do let a zjiuje, e jsou mnohem
lepí, ne jejich povìst. Zaèíná nový,
svobodný ivot - a to nesouvisí jen s
tím, e se Mimi právì astnì vypoøádala se svým manelem, ale i s
poslední menstruací.
Danielle Steelová - CIZÍ ENA. Mladý právník Alexander Hale zahlédne
jednoho mlhavého veèera sedìt na
schodech nedaleko pøístavu osamìlou plaèící enu. Aèkoli ena okamitì zmizí ve spleti pøilehlých zahrad, Alexander má stále pøed oèima její krásnou smutnou tváø.
Alex Haley - MÁMA FLORA A JEJÍ
RODINA. Hluboký pøíbìh matky
a jejích dìtí odehrávající se tentokrát v kratím èasovém úseku v první polovinì dvacátého století.
Lenka Teremová - ÚTÌKY TAM
A ZASE ZPÁTKY. Kníka je o ètyøicetileté enì, která se pokouí splnit
si svùj ivotní sen utéci z mìsta pøed
stresem a hemením lidí a nastìhuje se ke svému novému, èerstvì rozvedenému pøíteli, se kterým se seznámí pøes internet, do malé vesnièky kousek za Prahou.
Lenka Teremová - NEBEZPEÈNÉ
HRY. Pøíbìh o bývalém hudebníko-

vi, který pùsobil v Èeské filharmonii. Poté, co mu ukradli drahocennou violu, se rozhodne opustit hudební svìt a
pøijímá práci noèního vrátného v jednom praském muzeu. Straní se lidí
a po nocích píe vere a vytváøí si
svùj vlastní vnitøní svìt pouze ve spoleènosti knih a verù. Jeho ivot vak
náhle zmìní nová nadøízená, která
ho vtáhne do svìta bizarních sexuálních her.
Zdeòka Ortová - STOLETÍ VHODNÉ
PRO ENU. Dalí kniha úspìné fejetonistky Zdeòky Ortové vám pøináí spoustu kvalitního humoru, dobré nálady i ètenáøské spokojenosti,
a patøí rozhodnì mezi druh èetby,
k ní se budete rádi vracet.
Jana Kawuloková - STAÈÍ ZAVØÍT
OÈI. Pìtaètyøicetiletá Iva rozhodnì
nemá klidný ivot. Výchova vlastních
dìtí se jí oèividnì vymkla z rukou,
manel jí svým pøístupem obèas ivot spíe komplikuje, a v práci po ní
vyjídí dlouholetý kolega. Co s tím
vím?
Zuzana Francková - PØEKVAPENÍ.
Jako kadá dívka touí i Alice po lásce. Proije sice nìkolik prchavých
vztahù, ale ty konèí pokadé stejnì zklamáním. Ve chvíli, kdy se rozhodne prozatím na lásku rezignovat
a radìji pokraèovat v dalím studiu
na vysoké kole, se ale objeví ten
pravý.
Zuzana Francková - TAJEMNÉ DÌ-

Divadelní pøedstavení MOJE
SESTRA MARYA se vydaøilo

V øíjnu jsme zahájili kulturní sezonu
novou komedií MOJE SESTRA MARYA
amatérského divadelního souboru VOIVOT Z Mladé Voice. e komedie má ji
své pøíznivce, bylo jasné, kdy se sál zaèal
plnit ji hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. Diváci pøijeli a
z Mladé Voice, a e to pro nì nebyla premiéra, mi sdìlili
hned u pokladny. Je to výborné, jdu na to u potøetí byla
nejèastìjí slova. Ale nejvíce divákù bylo samozøejmì z Chotovinska. Pøilo jich témìø osmdesát. Je vidìt, e ,,Voivoáci si i u nás nali své poèetné publikum. . Petrásková

TOULAVÉ ØEZNICTVÍ
v Chotovinách
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S vdìèností vítáme návrat alespoò nìèeho starého dobrého. Vìtina z Vás si jistì vimla TOULAVÉHO ØEZNICTVÍ pana Hrobského z Draic, které kadou støedu stává na prostranství pøed kulturním domem. iroká nabídka masa, masných výrobkù a polotovarù v domácí kvalitì jistì uspokojí
i nároènìjí spotøebitele. V nabídce jsou i uzené sýry. Klobásy se o prázdninách staly vyhláeným
a nedostatkovým zboím, popularita kvarkù a tlaèenky stoupá.
Pokud budeme této nové sluby hojnì vyuívat, jistì se Chotoviny stanou pravidelnou stanicí
Toulavého øeznictví. V opaèném pøípadì by se vydalo jinými cestami, a to by byla koda.
. Petrásková

DICTVÍ. Pøedevím milovnicím historických románù je urèen pøíbìh
urozené Pompejanky Dorèiny. Zklamány by vak nemìly být ani ètenáøky, které preferují milostné romance. Hrdinka pátrá po tajemství svého
pùvodu a prstenu, který zdìdila po
své umírající matce.
Wilbur Smith - ØEKA BOHÙ 4. Za
vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma - Nil,
matka øek, vysychá a zaèíná umírat.
Nad celou zemí visí hrozba zkázy.
Faraon vyle vìhlasného mága Taitu
v èele zvlátní výpravy, aby zajistil
opìtovné uzdravení Nilu. V prùbìhu putování naráí Taita na podivné
úkazy a do jeho ivota znovu zasáhne i dávná láska, pøevtìlení milované královny Lostris. Moudrý Taita se
nechá vést jejími radami , zatím vak
ani on nemá tuení, jak stralivý nepøítel ve vzdálených hlubinách èerného kontinentu strojí dalí léèku.

KNIHY PRO DÌTI A MLÁDE

¼ubica Brezovická ebeková - MEDOVÉ PØÍBÌHY.
Radek Daniel - NEOBYÈEJNÁ DOBRODRUSTVÍ PRO NEOBYÈEJNÉ
KLUKY A HOLKY 1.
Bronislava Hynarová - SMYSLY ZVÍØAT.
Renata Kaminská - FILIP NA OSTROVÌ ASTNÉHO IVOTA.
Alice Danielovská - KOCOUREK SE
VRACÍ.
. Petrásková

Váení spoluobèané, na základì Vaeho
pøání aby neupadly v zapomnìní bude v kadém èísle otitìna nìjaká ta lidovka.

Kdy jsem já el tou
Putimskou branou

1. Kdy jsem já el tou Putimskou branou,
dívaly se dvì panenky za mnou
|: a volaly: tudente, ty malý premiante! :|
2. Proè, panenky, proè na mì voláte,
proèpak vy mì tudovat nedáte,
|: já vás nesmím milovat, já musím tudýrovat. :|
3. Sedm let jsem v Písku tudýroval,
ani jednu pannu nemiloval,
|: jenom jednu mìl jsem rád, tu mi pøebral
kamarád. :|
4. Poèkej, holka, vak ty bude plakat,
a já budu kázáníèko kázat,
|: kázáníèko, kázání, o vìrném milování. :|
5. Poèkej, holka, ty se bude souit,
a já budu tu mi svatou slouit
|: v tom píseckým
kostele, první bude
za tebe. :|
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DUIÈKY

Svátek památky zesnulých, lidovì oznaèován jako Duièky, má na
naí planetì tísiciletou tradici a v rùzných dobách i zemích nesèetné podoby. Prvotní køesané nemìli duièkových svátkù a dlouho se jim
vyhýbali z obavy pøed pohanským
uctíváním mrtvých a proto k Duièkám dospìli a kdy pohanské zvyky témìø uhasly. Úctu a vdìènost ke
svým pøedkùm lidé projevovali od
nejstarích dob. Na poèátku køesanství vzpomínali na zemøelé pouze
v rodinném kruhu. A v 11. století
se z Francie zaèal i do ostatních zemí
roziøovat mrav navtìvovat hroby
zemøelých. Teprve v nové dobì chápeme tento svátek jako pietní vzpomínku na ty, kteøí nás pøedeli.
Kdy se vydáme po stopách svátku Vech svatých, kterému je zasvìcen 1. listopad, musíme se vrátit a
do 4. století, kdy na základì nalezených zápisù o muèení prvních køesanù byl dán základ k trvalému pøipomínání jejich památky. Tøináctého kvìtna roku 610 vysvìtil pape
Bonifác IV. Panteon Matky Boí, do
kterého pak bylo postupnì uloeno
28 vozù køesanských relikvii  ostatkù svatých.

LISTY CHOTOVINSKA

Pape Øehoø II. v 9. století z praktických dùvodù pøeloil svátek Vech
svatých z kvìtna na 1. listopad a tak
ji zùstalo. Dnes je tento svátek vzpomínkou nejen na první køesanské
muèedníky, ale na vechny zemøelé
svìtce, kteøí dosáhli nejvyího stupnì blaenosti a tìí se rajskému pobytu na nebesích.
Vzpomínka na vechny zemøelé
pøipadá na 2. listopad. Podle starých legend a povìstí je tento den
jediným v roce, kdy due mohou
opustit oèistec a odpoèinout si od
svého trápení. Lidé tento den nazvali po svém  Duièkami. Na hroby
svých drahých ale pøicházeli dvakrát,
tedy i 1. listopadu, a to proto, aby
v lampièkách podle dávného zvyku
vymìnili olej za máslo, aby jejich
drazí si jím mohli oetøit spáleniny,
které bìhem uplynulého roku utrpìli v oèistci. Dlouho se také udroval
zvyk, e lidé se u hrobù vzájemnì
polévali studeným mlékem a také ho
pili, protoe vìøili, e tak due zemøelých ochladí a potìí.
Památka zesnulých se jetì za
naich pradìdù uctívala nejen v kostele, ale i doma. To mìlo mimoøádné kouzlo zejména pro dìti, které se
na tento den velice tìily, protoe si
mohly za krejcar koupit svazeèek te-
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nounkých rùznobarevných, asi osm
centimetrù dlouhých svíèièek, které
pak v den Duièek rozsvìcovaly nejen doma a v kostele, ale vade, kde
se dalo. Dospìlí zapalovali vìtí svíèky, které kápnutím vosku upevòovali
na desky kostelních lavic. V nejednom chrámu najdeme pozùstatky
tohoto zvyku  vypálené jamky na
kostelních lavicích.
Na Duièky se také peklo zvlátní
peèivo, tak zvané pekaøské kosti.
Ze emlového tìsta se udìlaly na
koncích pøitloustlé váleèky, ty se pøeloily pøes sebe a pak upekly. V mnohých rodinách je jedli k snídani, protoe vìøili, e tak duièkám pomáhají dostat se z oèistce. Jinde zase
pekli uzouèké itné celetky plnìné
strouhanou øepou. Mnohá hospodynì pekla dva druhy peèiva: pro
svou rodinu z bílé mouky, pro èeládku a ebráky z èerné. Z toho pak
vzniklo lidové rèení, e ani duièky
si nejsou rovny  nìkterý sou èerný, iný zase bílý.
V duièkovém vzpomínání nelze
zapomenout na jednu divadelní spe-

cialitu, kterou po léta musely v ten
èas hrát nejen vechny divadelní
spolky, ale i velká divadla a samozøejmì i divadla loutková. Byla ji
slavná Raupachova truchlohra
Mlynáø a jeho dítì. Co bylo v ten
èas prolito slzí nad neastnou Marií! Parádním výstupem v této høe
byl pùlnoèní prùvod zemøelých, na
kterém si kadý reisér dával velice
záleet, protoe úèinek této scény byl
neselhávající a zaruèený. Moná to
zní neuvìøitelnì, ale mnoho lidí se
na Duièky tìilo právì pro tuto hru.
Na Duièky pøicházíme na høbitovy, abychom uctili památku svých
drahých. V dnením prudkém kolobìhu ivota si alespoò v tento den
chceme pøipomenout pouto s tìmi,
kteøí nás pøedeli. Je v tom také sice
nevyøèené, ale zato logické pøání: a
také já odejdu, snad si také na mne
nìkdo vzpomene. Nìkteré hroby
tonou v záplavì kytic a vìncù, jiné
rovy jsou ozdobeny skromnì a jiné
zùstávají osiøelé, jakoby alovaly, e
se u nenael nikdo, kdo by je navtívil.
Jaroslav Wimmer

JAK TO VLASTNÌ BYLO?

KUKAÈKY

Jak známo, kukaèkami míníme
umnì vyrobené hodiny s vyøezávaným ciferníkem a figurkou ptáèka
tøepetajícího køidélky, vyklánìjícího
se z otevøených dvíøek a kukajícího
v dobì, kdy je celá hodina.
Historie kukaèek je pomìrnì
sloitá. První hodiny, na jejich ciferníku se objevil jakýsi pták, jsou
známy ji v roce 1380 a vyly
z dílny zruèného zámeèníka-domácího kutila. Z malých dvíøek v ciferníku vyjídìli tøi králové, uklonili
se, a pak se otevøela jiná dvíøka, ve
kterých byl kohout, který pískal
a tøepal køídly. Kohout proto, e napodobit sloitým mechanismem

kohoutí hlas bylo snadnìjí, ne
zpìv jiného ptáka.
První kukaèky, jak je známe
dnes, zhotovil Matou Hummel se
svým hodináøským kolegou Dilgerem, a to v roce 1730. Kukaèka
kukala jako ivá a oba mistøi na
svém vynálezu brzy zbohatli. Jejich hodináøský nápad vydrel a
do dneních èasù a v uznávané
pravlasti kukaèek  v nìmeckém
Schwarzwaldu  jich na sklonku
minulého století hotovili 180 000
kusù roènì.
V poslední dobì lze také koupit
kukaèky vyrobené z umìlé hmoty,
ale v nich ani zdaleka není ono
kouzlo hodináøkého díla, ke kterému se nesou touhy milovníkù kuriozit.
-wer-

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Dana Pøibylová, Chotoviny
Marta Bartoová, Èervené Záhoøí
6 5 let Marie Zelená, Èervené Záhoøí
70 let Hana Kratochvílová, Chotoviny
Nadìda Drainová, Beranova Lhota
7 5 let Aneka Marková, Jeníèkova Lhota
80 let Václav Plocha, Øevnov
8 5 let Alenka Hejduková, Èervené Záhoøí
90 let Milada Krouková, Moraveè
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci

Josef Luke
Chotoviny

Antonín Hochman
Èervené Záhoøí

Milue Voborská
Jeníèkova Lhota
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Podzimní èást kuelkáøské sezóny 2013 /14 v plném nasazení
Na vech úrovních soutìí probíhají boje o body, èásteènì úspìnì i ménì úspìnì...
Nae mladé nadìje sbírají novì zkuenosti v mistrovských zápasech okresního pøeboru dorostu a pohárových turnajích.
Drustvo A  Divize Jih
sledních hodù, v pravý èas také pøicházejí hodovky, 446 a astný konec
Centropen Daèice  Chotoviny
2620 - 2629  3 : 5
Hein 464, pro nás, Máme o 4 více, na body stav 3 : 3, ale celkovì jsme uhráli na
Køemen 437, Hrstka 451, Bartoò 456, Foøter 408, Bervida 413. soupeøe 14 kuelek. Nádherný, dramatický zápas, body za vítìzství zùDo Daèic jsme pøijeli jako vdy s touhou zvítìzit. Hned od úvodu se nám staly doma.
daøí a Zbynìk i Petr poráí své soupeøe. Musím vyzdvihnout Zbyòka, který Domácí utkání podzimní èásti :
17:30
porazil nejlepího hráèe z Daèic. Následnì Libor prohrává o 14 kuelek, pátek 15. 11. Chotoviny - TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice
17:30
ale Honza B. vítìzí nad soupeøem. Poslední duely mají za úkol udret skoré. pátek 29. 11. Chotoviny - TJ Sokol Slavonice
To se nakonec po dramatickém konci podaøí a vítìzíme o 9 kuelek.
Drustvo B  Krajský pøebor I
Chotoviny  Slavoj irovnice
2549 - 2557  4 : 4
Køemen 469, Chotoviny B  KK Loko Tábor B 2422 - 2516  1 : 7 Svaèina+Makovcová 416,
Hrstka 420, Hein 406, Foøter 411, Bartoò 445, Bervida 398. Chobotský 407, Køemenová H. 407, Kuèerová 397, Zeman 402, Svatoová 393.
V domácím utkání jsme potøebovali potvrdit získané body z Daèic. Zaèá- Lokomotiva v Chotovinách nevyhrává. Tentokrát jsme jí ke dvìma bodùm
tek byl exkluzivní, po tøech hráèích vedeme 3 : 0 o 47 kuelek. Bohuel dopomohli naimi slabými výkony na hranici 400 poraených kuelek.
pak Honza F. prohrává. Honza B. získává bod na remízu. Pøed poslední Nová Ves u È.B. A  Chotoviny B 2503 - 2236  8 : 0 Køemenová H. 407,
dvojicí sice vedeme 4 : 1 o 36, ale Luboovi se nedaøí a svùj duel Chobotský 384, Zeman 363, Kuèerová 364, Svatoová 341, Makovcová 377.
prohrává o 44 kuelek. Tím na nás zbyl jen bod za remízu.
V Nové Vsi jsme v loòské sezonì vydøeli tìsné vítìzství. Letos se bohuel
Slovan Jindø. Hradec - Chotoviny 2631 - 2532  5 : 3
Bartoò 467, nae omlazené drustvo nevyrovnalo s nástrahami tamní kuelny a pøiKøemen 383, Hein + Foøter 370, Vacko 431, Bervida 421, Hrstka 460. váíme domù kanára.
Z Hradce se body moc nevozí. Pøáli jsme si alespoò ten bodík, kdyby se Chotoviny B  Nové Hrady A
2443 - 2454  2 : 6 Chobotský 435,
daøilo. Realita byla trochu jiná. Po prvních dvou hráèích prohráváme Køemenová H. 420, Zeman 413, Makovcová 386, Svaèina 386, Køemenová L. 403.
2 : 0 o 120. Výhra Míry a Luboe znamenala jetì nadìji na vysnìný S Novými Hrady zaèínáme dobøe, vedeme 2 : 0 a Míra Zeman uhrál dobrý
bod. Jenome Honza B. sice hrál dobøe, ale soupeø rekordním náhozem výsledek proti dobøe hrající Stánì Betutiakové (439). Pak ale pøichází
kuelny (508), nás pøipravil i o ten bod. V posledním duelu vítìzí Libor, nae dva nevýrazné výkony a nadìje na zisk bodù v tomto zápase jsou
take jsme nakonec prohráli 5 : 3.
takøka pohøbeny. Poslední Lenka v závìru jetì bojuje, ale ztrátu se jí ji
Chotoviny  TJ Tøebíè
2545 - 2531  5 : 3
Hrstka 451, nepodaøí dohnat.
Køemen 425, Vacko 395, Hein 435, Foøter 393, Bartoò 446. TJ Tatran Lomnice n/L.  Chotoviny B 2509 - 2402  5 : 3 Køemenová H. 422,
Do Chotovin pøijel soupeø z Tøebíèe, který loni u nás zvítìzil a i tentokrát Chobotský 417, Kuèerová+Svatoová 368, Makovcová 379, Svaèina 406, Køemenová 410.
myslel na body. Na úvod Petr zaèíná dobøe, ale soupeø v posledních pìti Dalí venkovní  reják . Zaèínáme dobøe, Honza i Hanka vyhrávají, pak
hodech otoèil vývoj a vyhrává. Míra se trápí a nakonec i on prohrává o tøi. se ale pøestane daøit, Gábina s Ivou a Ája prohrávají o parník. Jirka dává
Nastupuje Libor a standardním výkonem nás vrací do zápasu. I Zbynìk zpìt anci alespoò na zlatý bodík. Lenka nehraje patnì, bohuel to
hraje slunì, vyrovnáno a náskok 61 kuelek. Honza F. bojuje, ale spí nestaèí a je dalí nevýhra.
sám se sebou, dostává 52 a pøed závìrem je stav 2 : 3 pro hosty, my Domácí utkání podzimní èásti:
máme k dobru pouhých 9 kolíkù. Na konci máme naeho Honzu, který pátek 8. 11. Chotoviny - Obal Rozko Kunak
17:30
poslední dobou podává výborné výkony, tak vìøíme v dobrý výsledek. pátek 22. 11. Chotoviny - TJ Lokomotiva Èeské Budìjovice B 17:30
Soustøedìnou hrou pùlku vyhrává o dvì, pøetahovaná pokraèuje do po-

Drustvo D  Okresní pøebor

Vstup do sezóny se florbalistùm vydaøil

Na konci øíjna zaèíná ji tradièní Táborská florbalová liga.
Pro letoní rok jsme se rozhodli
postavit pouze jeden tým. Tento
tým vstoupil do sezóny dvìma vítìzstvími a díky skóre je poprvé
v historii na prvním místì skupiny.
Na prvním turnaji proti loni pøedposlednímu týmu Vajgar Bojz Jindøichùv Hradec jsme hráli velmi
dobøe, brzy jsme vedli o dva góly.
Pak soupeø díky mírnému zlepení
sníil na 2:1. Do poloèasu jsme zvýili na 3:1. O pøestávce soupeø pøeskládal øady a nám zaèal zle zatápìt
a sníil na 3:2. Podaøilo se nám dret otìe zápasu ve svých rukou
a zvýili jsme na 4:2. Soupeø sníil
díky pøesilovce na 4:3. Druhá støela,
tvrdá, míøená z poloviny høitì od
ikovného obránce soupeøe, kterou
brankáø pøes tìla hráèù nevidí, la
do naí sítì.Pak soupeøi doly síly,
nám se povedl vstøelit gól na 5:3.
Pøi soupeøovì závìreèné power play
jsme nastøelili tyèku a soupeøe nepustili do tlaku. Zápas jsme vyhráli 5:3.

Druhý zápas proti nováèkovi Real Tábor jsme
nezaèali dobøe. Soupeø,
který ve svém prvním zápase za 40 minut nedokázal vstøelit branku, s námi uspìl. Po
první minutì jsme prohrávali 0:1.
Dalí minuty ale byly zcela v naí reii a poèet ancí, které jsme nedali,
by staèilo na 5 zápasù. Vdy napø.
mezi 2. a 3. minutou jsme trefili
1 bøevno a 3x tyè, teprve potom jsme
se gólovì prosadili. Zápas se vyvíjel
jednoznaènì a soupeøi jsme udìlili
lekci florbalu. Pokraèoval ale i festival nepromìnìných ancí. Zápas jsme
nakonec uzavøeli vítìzným skóre 9:3.
Dalí turnaje v listopadu:
3.11., 16. 11. a 30. 11. P. Havlík

Tabulky

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

skóre body
14 : 6
11 : 5
10 : 6
9 : 11
5 : 10
3 : 14

6
6
6
0
0
0

Chotoviny  KK Loko Tábor D
2338 - 2162  7 : 1
Kubeová 408
Otradovec 405, Nohejlová 388, mejkalová 393, Pilaøová 370, mejkal 374.
Po ètyøech náhozech vedeme 4:0 o 129 kuelek. Pak sice dalí prohráváme, ale to nás nemùe ohrozit. Následnì vyhráváme poslední duel
a celkové vítìzství je nae.
Sokol Chýnov  Chotoviny
2317 - 2415  2 : 6
Kubeová 446,
Køemenová A. 339, Pilaøová 425, Nohejlová 358, mejkal 411, Filip 436.
Zápas jako na houpaèce. Anièka vyhrává první hru, Alèa druhou prohrává. Nastupuje Maruka a bere bod soupeøi, následnì Slávka ztrácí.
Pøichází závìr, který je v naí reii. Láïa i Milo krásnými výkony soupeøe doráí a body jsou nae.
OS ECHO Silon SU B  Chotoviny 2389 - 2381  5 : 3
Filip 453,
Otradovec 380, Kubeová 392, Pilaøová 389, Nohejlová 394, mejkal 373.
Vyrovnaný zápas a boj o kadou kuelku od zaèátku do konce. Jako
poslední nastupuje Milo a pro vítìzství musí vyhrát o 31 kuelek. Hraje
skvìle, ale ani vynikající èíslo 453 nestaèí. Soupeø dìlá 430, a tak na
body nedosahujeme o pouhých 8 kuelek.
Chotoviny  KK Loko Tábor C
2178 - 2339  0 : 8
Kubeová 408,
mejkalová 393, mejkal 398, Køemenová 314, Filip 378, Nohejlová 358.
Kdy to nejde a ve se sejde!!! A na Láïu se nikomu vùbec nedaøilo
a výsledek tomu odpovídá. Zapomeneme a jdeme dál.
Domácí utkání podzimní èásti :
støeda 20. 11. Chotoviny - TJ Sokol Chýnov
16:00
støeda 4. 12. Chotoviny - OS ECHO Silon SÚ B
16:00

Okresní pøebor dorostu

Pro letoní roèník jsme do mistrovských soutìí pøihlásili dvì drustva
dorostu. Hrají tøíèlenné smíené týmy, chlapci i dìvèata, mladí/starí
áci/ákynì a dorostenky. Pùvodnì mìlo být 5 týmù (2 x Chotoviny, Lokomotiva Tábor, Chýnov, Sezimovo Ústí), ale bohuel SÚ a Chýnov se
nakonec odhlásily. Hlavním cílem této soutìe je získávat zkuenosti
v ostrých zápasech, okusit atmosféru týmových bojù a samozøejmì zvyování výkonnosti, ladìní stylu a herního projevu. Urèitì se to naim
nástupcùm za vydatné pomoci rodièù daøí.
David Bartoò - Chotoviny / 374, 371, Tábor / 395. Lenka Køemenová 346,
345, 391. Martina Køemenová 342, 401, 363. Pavel Makovec 317, 363.
Martin Makovec 307.
Drustvo B (Bartoò, Køemenová Lenka, Martina ) zatím tøi zápasy = tøi výhry.
Na závìr dovolte srdeènì Vás pozvat na uvedené domácí zápasy naich
drustev. Podpoøte nás ve sportovních bojích o mistrovské body a uijte si
pøátelskou sportovní atmosféru v pøíjemném prostøedí.
M. Vacko
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V Chotovinách toèila derby televize Nova
Pár let zpátky hrálo chotovinské
Áèko I. B tøídu. Kunak, Nová Vèelnice a dalí daleké týmy hrály s Chotovinami stejnou soutì. Jedním
z nejbliích týmù byla Mladá Voice, tak to bylo vdy vyhecované derby. Minulý rok Chotoviny i Voice
spadly do okresního pøeboru. Derby tedy zùstalo!
Nedìle, 21. øíjna. Chotoviny hostily Mladou Voici. Ale nebylo to jen
tak obyèejné derby. Do Chotovin se
toti vypravila i televize Nova, aby
v rámci jejího projektu Okresní pøebor tento zápas natoèila a odvysílala. éfredaktor Sportovních Novin
Duan Mendel i se tábem nejdøíve
natoèil prostøedí, pak kabinu domácích, pokyny, pár pøedzápasových
rozhovorù a lo se na zápas.
Hned na zaèátku zápasu, v první
minutì, Chotoviny dostaly gól. Na
vápnì si neuhlídaly hráèe, který pøesnou støelou otevøel skóre. Chotováci bojovali, snaili se o vyrovnání.
To ale nepøilo. Místo toho dostali

pøed koncem poloèasu 2. gól, tak se
do aten odcházelo za stavu 0:2. Po
pøestávce Chotoviny døely, na obrat
ale nemìly dost sil ani ancí. V jednu chvíli to bylo hodnì vyhecované
a tìstí, e se nikomu nic nestalo.
Naopak do aten musel, i kdy dlouho nechtìl, hostující Mrázek. Voice
i v 10 hráèích pøidala na tempu a do
konce zápasu nadìlila Chotovinám
jetì dalí 3 góly.
Prostì hrajeme, na co máme. Na
marodce jsou bohuel klíèoví hráèi
jako Bondarev nebo Plecitý a v týmu
je hodnì mladých klukù. Ale bojujeme, za dva tøi roky budeme nahoøe
zase my, hodnotí derby pøedseda
Chotovin Jan Jordák.
Sestava: Carva - mejkal, Jordák,
Kos, Dvoøák - T. Vrhel, Skalický,
vehla, Breda, J. Vrhel - Køíka. Na
lavièce Kubela, Èech, Stiebler, Praák a Klejna.
Pro diváky na stadionu i následnì
u televizních obrazovek to byl hezký
zápas, bohatý na góly, ance, fauly

a luté karty. Po zápase jetì poskytl rozhovor domácí brankáø Carva,
pár fanoukù a lo se domù. Na utkání dorazilo necelých 300 fanoukù,
co je opravdu hodnì. Reportá je
na serveru tn.cz (http://tn.nova.cz/
sport/okresni-prebor).
Chotoviny nakonec zvádly i poslední zápas s Koicemi, které porazily 1:0, trefil se z penalty Bondarev. Nakonec tedy pøezimují nad hranicí sestupu, na 8. místì.

Dorost mìl sérii výher, poté dvakrát smolnì padl...
V prvním øíjnovém klání se mladí
dorost utkal se silným soupeøem
z Hluboké nad Vltavou a tento mìsíc byl zapoèat skvìle! Výsledek 3:1
pro Chotoviny ze høitì soupeøe, co
víc si pøát, ale mohlo to být jetì
daleko lepí! Dorost toti v tomto
zápase svírala smùla, nìkolikrát hráèi
Chotovin nastøelili bøevno èi tyè.
Vechny góly zaøídili hráèi vyslaní
z Táborska.
Kluci dobøe kombinovali, vzadu
hráli v pohodì. koda jen, e se na
góly tolik nadøeme. Ale tøeba si víc
tìstí vybereme pøítì, øíká kouè
Køíka.
V dalím zápase se dorost utkal s
Lomnicí a nelo ho nazvat jinak ne
exhibice - výsledek 7:0! Bylo to jako

Starí áci v KP
Podzimní èást sezony KP ákù
je skoro u konce, a Chotoviny? Zatím docela v pohodì, kluci se drí
okolo 10. místa. Jejich bilancí jsou
4 výhry (Slavia ÈB, Loko ÈB, Trhové Sviny a Ètyøi Dvory), 1 remíza
(Milevsko) a 7 proher (Meteor Tábor, È.Krumlov, Roudné, Strakonice, Bøilice, Blatná a SKP ÈB). Vyzdvihnout musíme hlavnì útoèníka
a zároveò kapitána Vojtu imka, který
se nechal pøemluvit, aby za Chotoviny hrál jetì alespoò jeden rok.
Chytá na støídavý start 1. ligu starích ákù za FC MAS Táborsko. Ale
kdy má èas, jde hrát za Chotoviny.
V této èásti sezony u dal 16 gólù.
Jen tak dál!

koèka s myí, domácí Chotoviny
hosty vùbec k nièemu nepustily. Gólovì se prosadili hráèi, kteøí se dlouho
do støelecké listiny nemohli zapsat.
Skóre ale mohlo být znovu hodnì
vyí!
Samozøejmì s výsledkem musím
být spokojený. První poloèas byl
hernì mírnì kvalitnìjí, hodnotí trenér Èestmír Køíka.
A pøila dalí exhibice, tentokrát
na høiti pøedposlední Blatné! Ale
první poloèas to zas taková pohádka
nebyla. Blatná se snaila a také byla
odmìnìna prvním gólem. V kabinì
bylo dusno a druhý poloèas byl pøesným opakem prvního. Pøily ance
a po zápase svítilo na tabuli výsledné skóre 8:1 pro chotovinské.

ÈEZ - Krajský pøebor
starích ákù
1. È. Krumlov
59:10
2. Met. Tábor
44:13
3. Milevsko
45:20
4. Loko ÈB
25:24
5. Junior St.
22:21
6. Roudné
31:21
7. SKP ÈB
18:17
8. T.Sviny/H.Stropnice 32:17
9. Bøilice/Tøeboò 25:27
10. Chotoviny
24:25
11. Táborsko B
13:28
12. Blatná
11:32
13. Èt. Dvory
16:77
14. Slavia ÈB
15:48

30
27
23
21
20
19
19
18
16
13
11
9
3
2

Kluci si moná mysleli, e to pùjde nìjak samo od sebe. Komplikovanì øeili situace, byla tam spousta
nepøesností, ádný pohyb, zkrátka
nic nefungovalo. Druhý poloèas byl
opakem, øíká trenér Køíka.
Dalí dva zápasy lze nazvat hodnì
nepovedenými. Nejdøíve prohra 4:5
s Bøilicí, kde se doplatilo na nevydaøený první poloèas, a poté prohra
0:4 s hráèi Roudné, kde má èásteèný podíl na prohøe neúèast nìkterých hráèù. Doufejme, e dorost pøekoná tyto prohry a do konce sezóny
nasbírá co nejvíce bodù!

Okresní pøebor muù
1. Mladá Voice
2. Bøeznice
3. Veselí nad Lu. B
4. Tuèapy
5. Boejovice
6. METEOR Tábor B
7. Vlastiboø
8. Chotoviny
9. Koice
10. Lom
11. Øepeè/Opaøany B
12. Borotín

30:11
38:16
26:14
30:19
24:17
21:17
17:17
11:26
14:18
14:26
9:24
9:38

26
22
19
19
19
16
14
12
9
8
7

6

ÈEZ  Krajský pøebor
mladího dorostu
1. SKP ÈB B
2. J. Hradec
3. Èt. Dvory
4. Loko ÈB
5. È. Krumlov
6. Bøilice
7. Milevsko
8. Junior St.
9. Prachatice
10. Slavia ÈB
11. Chotoviny
12. Lomnice
13. Roudné
14. Hluboká/Oleník
15. Blatná
16. Rudolfov

51: 7
50:14
64:11
32:20
33:18
32:28
25:21
33:29
34:38
28:34
32:25
20:41
24:46
14:43
17:71
13:56

32
29
27
27
23
21
19
17
17
17
16
15
10
8
6
4

Výsledky mistrovských zápasù
Okresní pøebor muù
6. kolo Tuèapy - Chotoviny
7. kolo Chotoviny - Vlastiboø
8. kolo Bøeznice - Chotoviny
9. kolo Chotoviny - Mladá Voice
10. kolo Veselí nad Lu. B - Chotoviny
11. kolo Chotoviny - Koice
Krajský pøebor mladího dorostu
8. kolo Táborsko B/ Chotoviny - È.Krumlov
9. kolo Hluboká/Oleník - Táborsko B/ Chotoviny
10. kolo Táborsko B/ Chotoviny - Lomnice
11. kolo Blatná - Táborsko B/ Chotoviny
12. kolo Táborsko B/ Chotoviny - Bøilice
Krajský pøebor starích ákù
7. kolo Junior St. - Chotoviny
8. kolo Chotoviny - Bøilice/Tøeboò
9. kolo Blatná - Chotoviny
10. kolo Chotoviny - Loko ÈB

4:2
0:0
7:0
0:5
0:0
1:0

(0:1)
(3:0)
(0:2)
(1:0)

3:3 /PK 1:3
1:3
7:0
1:8
4:5
3:1
2:3
2:1
1:0

Stránku pøipravili D. Pìkný a D. Mendel ml.

