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ZDARMA

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení ze 4. zasedání konaného dne
31. kvìtna 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny. Návrh usnesení: p. Mgr. Mendel,
Pøítomni: p. Mgr. Bìtíková, p. Filip, p. Ing. Novotná.
p. MUDr. Horák od 19:10 hodin, Ovìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
p. Jordák, p. Ing. Junová, p. Mgr. Mensl. Mgr. Sochùrková.
del, p. Moos, p. PaedDr. Nìmec, Zapisovatel: p. Knotková.
p. Ing. Novotná, p. Praák, sl. Mgr. So- Program:
chùrková, p. Mgr. Turek, p. MgA. Vol1. Kontrola usnesení ze 3. zasefová.
dání z.o.
Omluveni: p. Ing. Bervida, p. Male2.
Závìreèný úèet DSO Mikrorenický.
gionu Venkov za rok 2018.
3. Úèetní závìrka obce Chotoviny
za rok 2018.
4. Závìreèný úèet obce Chotoviny
za rok 2018.
5. Pozemky.
6. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce.
Opatøení obecné
7. Rozpoètové opatøení è. 5 .
povahy
8. Stanovení vodného a stoèného.
 etøení vodou
9. Zpráva o èinnosti JSDHO Chotoviny.
Jednání zahájil pan starosta, pøivítal
pøítomné, konstatoval, e zastupitelVítání obèánkù
stvo bylo øádnì svoláno a je usnáení schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Recyklace
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
elektrospotøebièù
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke kaZmìna na postu
dému bodu zvlá.
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1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení z 3. zasedání byly ovìøeny
p. Ing. Novotnou a sl. Mgr. Sochùrkovou, byly øádnì zveøejnìny na
úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto povaovány
za schválené.
Jak jsou jednotlivá usnesení plnìna, zkontroloval pan starosta.
2. Závìreèný úèet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2018  závìreèný úèet je souèástí materiálù pro
dnení jednání. Nebyly k nìmu ádné dotazy.
Usnesení è. 57/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závìreèný úèet DSO Mikroregion Ven-

P O D Ì K O VÁ N Í
Obec Chotoviny dìkuje
panu Mgr. Petru Havlíkovi za vekerou práci,
kterou jako uèitel a øeditel koly
pro nae dìti a obec udìlal.
Pøejeme mu hodnì tìstí a úspìchù
v pracovním i osobním ivotì.
Za obec Chotoviny Mgr. Zdenìk Turek, starosta

kov za rok 2018 bez výhrad.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
3. Úèetní závìrka obce Chotoviny
za rok 2018  úèetní závìrku pøedstavuje soubor finanèních výkazù,
které úèetní jednotka sestavuje za
úèetní období k rozvahovému dni.
Obec má povinnost schvalovat úèetní
závìrku dle vyhláky è. 220/2013 Sb.
Usnesení è. 58/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje úèetní závìrku obce za rok 2018 bez pøipomínek a výhrad. Výsledek hospodaøení ve výi 8 161 284,87 Kè bude
pøeúètován úèetním zápisem 431/
432 dnem schválení úèetní závìrky.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Závìreèný úèet obce Chotoviny
za rok 2018  kompletní doklady,
ze kterých se závìreèný úèet skládá,
obdreli zastupitelé s materiály pro
dnení jednání. Zveøejnìny byly na
úøední desce od 15. 5. do 31. 5.
2018. Bez pøipomínek.
/pokraèování na str. 2/
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Usnesení è. 59/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo závìreèný úèet obce Chotoviny za rok 2018, jeho souèástí
je Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce za rok 2018, bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo opatøení k nápravì chyb a nedostatkù
uvedených ve Zprávì o pøezkumu
hospodaøení.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky
 zámìr prodeje pozemku p.è. 480/3
v k.ú. Èervené Záhoøí  o odkoupení tohoto pozemku ádají vlastníci domu èp. 27 v Èerveném Záhoøí.
Pozemek mùe slouit více nemovitostem, je proto navreno ponechat
ho ve vlastnictví obce.
Usnesení è. 60/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku p.è. 480/3 o výmìøe 38 m2 v k.ú. Èervené Záhoøí.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemku
p.è. 87/2 v k.ú. Chotoviny  o odkoupení èásti uvedeného pozemku
o výmìøe cca 21 m2 ádá vlastník
sousední nemovitosti èp. 282 v Chotovinách. Jedná se o pruh pozemku
nacházející se mezi obecní komunikací Na Vyhlídce a pozemkovou parcelou è. 87/80 ve vlastnictví adatele.
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Usnesení è. 61/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 87/2
v k.ú. Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemkù
p.è. 229/1 a 229/4 v k.ú. Liderovice  o odkoupení ádá vlastník sousedních nemovitostí a domu èp. 8
v Liderovicích. Èást pozemku p.è.
229/1 vyuívá jako vjezd do zahrady
a èást pozemku p.è. 229/4 se nachází za domem a je ohranièena sousedním oplocením.
Usnesení è. 62/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku parc.è. 229/
1 o výmìøe 50 m2 a èásti pozemku
parc. è. 229/4 o výmìøe 60 m2, ve
v k.ú. Liderovice, za cenu 100,- Kè/m2.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodeje èásti pozemku p.è.
480/2 v k.ú. Èervené Záhoøí  o odkoupení ádá vlastník domu èp. 29
v Èerveném Záhoøí. Na pozemku se
nachází veranda tohoto rodinného
domu, pozemek je oplocen.
Usnesení è. 63/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje pozemku p.è. 480/2 v k.ú.
Èervené Záhoøí o výmìøe 55 m2 za
cenu 200,- Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

 zámìr prodeje èásti pozemku p.è.
117/58 v k.ú. Èervené Záhoøí  na
èásti tohoto pozemku plánuje spoleènost E.ON Distribuce a. s. umís-tit
novou kioskovou trafostanici.
Usnesení è. 64/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku p.è. 117/58
o výmìøe cca 16 m2 v k.ú. Èervené
Záhoøí za cenu 200,- Kè/m2.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr prodat èást pozemku p.è.
1423/3 v k.ú. Øevnov  pan M.H.,
jako majitel pozemku parc. è. 1423/
11, ostatní plocha, jiná plocha, s rozestavìnou stavbou, podal ádost
o odkup èásti pøilehlého pozemku
parc.è. 1423/3, ostatní plocha, komunikace o výmìøe cca 10 m2.
Stavba na pozemku adatele byla
postavena bez øádného povolení vydaného stavebním úøadem. Zamìøením polohy bylo zjitìno, e tato
stavba zasahuje do obecního pozemku v celé délce od 0,12 do 0,28 m
a øímsou a provedenými terénními
úpravami v jetì vìtím rozsahu.
adatel si dne 2. 11. 2017 podal ádost o dodateèné povolení stavby,
které je nyní pøerueno do doby dodání nezbytných podkladù, kterými
je mimo jiné i doklad o vlastnictví
pozemkù dotèených stavbou, èi právo zaloené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající vìcnému bøemenu.
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7.3.2019 pøijalo usnesení
è. 49/2019/ZO3, ve kterém zámìr
prodeje neschválilo, pøestoe Osadní rada v Øevnovì prodej doporuèila schválit.
Pan H. dne 1.4.2019 podal opìtovnou ádost o odkup pozemku, èi
vyøeení vzniklé situace jiným zpùsobem.
Navrhujeme tedy prodej èásti pozemku parc.è. 1423/3 v íøi 0,8 m od
obvodové zdi stávajícího domu podél domu do vzdálenosti 3 m od
zastøeeného zápraí, odkud se bude
pruh postupnì zuovat a k jihozápadnímu rohu pozemku parc.è.
1423/11. Na severní stranu od domu
pak navrhujeme prodat pruh íøe 0,8
m od obvodové zdi domu do bodu,
který bude 0,8 m od severozápadního rohu pozemku parc.è. 1423/11.
Rozsah zámìru je cca 25 m2.
Pozemek parc.è. 1423/11 byl panu
H. prodán za 100 Kè/m2, celkem za
23 300 Kè. Pan H. vyuil svùj pozemek k nepovolené výstavbì rodinného domu, pro který nebyl pozemek rozmìrovì dostateèný. Standardní cena takového pozemku by
byla 400,- Kè/m2. Na základì tohoto
faktu navrhujeme, aby mu èást pozemku parc.è. 1423/3 o výmìøe cca
25 m 2 byla prodána za èástku
79 000,- Kè, jako jakýsi doplatek za
stavební pozemek.
/dokonèení na str. 4/
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❖ Policie ÈR nedala kladné stanovisko k poadavku naí

obce pøemístit znaèky zaèátek a konec obce Jeníèkova
Lhota ve smìru od Tábora na hranici zastavìného území. Vyhovìla poadavku na osazení dopravní znaèky
koly Chotoviny Mgr. Martinu Sochùrkovou.
pozor dìti ve støedu obce.
Rada obce nevyslyela doporuèení konkurzní komise, její
hlasování dopadlo tìsnì  4 : 3 ve prospìch Mgr. Petra ❖ V termínu od 25. 7. do 25. 8. 2019 bude z dùvodu
rekonstrukce kanalizace uzavøena pro vekerý provoz
Havlíka. Proè takto rozhodla?
ulice Krátká.
1. Mgr. Sochùrková pøedloila a odprezentovala dle mínìní zøizovatele modernìjí koncepci rozvoje koly, zejména
v oblasti výchovy a vzdìlávání.
2. Dokázala, e umí citlivì a detailnì analyzovat kolní
prostøedí a má velmi dobré komunikaèní schopnosti pro
spolupráci koly s rodinou,
❖ Z dùvodu nedostatku pitné vody a pøedpokládanému vývoji poèasí byl vydán zákaz napoutìní bazénù, akumulaèních nádrí, zalévání zelenì, mytí automobilù, komunikací a dopravních znaèek.
❖ ádáme obèany, aby etøili naí vlastní vodou. Pøestoe
jsme provedli nìkolik vrtù, aby zásobování vodou bylo dostateèné, sucho a vysoká spotøeba vody zpùsobily její nedostatek.
❖ Pokraèuje pøíprava projektové dokumentace pro napojení naeho vodovodu na Jihoèeskou vodárenskou soustavu.
❖ Obec Chotoviny uzavøela smlouvu o poskytnutí úvìru
pro akci Doplatek ze smìnné smlouvy se spoleèností Èeská
spoøitelna (úvìr ve výi 6 mil. Kè uhradí vìtí èást nákladù za získání pozemkù pod fotbalovým høitìm).
Dne 17. 7. 2019 v 8.30 hodin probìhne na místì sa❖ RO nevyhovìla ádosti o instalaci dopravních znaèek
mém informaèní schùzka pro vlastníky dotèených neZÁKAZ STÁNÍ v ulici Osvobození.
movitostí se zhotovitelem stavby.
❖ RO schválila nákup a instalaci jednoho kontejneru na drobný kovový odpad. Kontejner bude umístìn u sportovní haly.
❖ RO schválila smlouvu o poskytnutí úèelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje. Dotace ve výi 220 000,- Kè je urèen na obnovu kanalizace v ulici Krátká.
❖ Obec Chotoviny se neúspìnì zúèastnila elektronické
aukce za úèelem získání pozemku è. 5/2 v k.ú. Øevnov.
Pozemek se nachází ve støedu Øevnova a je územním plánem urèen pro veøejné prostranství.
❖ RO schválila dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo na pøestavbu
kuelny Chotoviny. Dodatkem se navyuje cena prací
o 438 587, Kè (bez DPH). Dùvodem navýení ceny byla
nutnost odstranìní stávající podkladové betonové desky,
u které bylo po odkrytí zjitìno, e nemá ádné základy.
❖ RO vyjádøila nesouhlas k zámìru výstavby LNG èerpací
stanice pro nákladní automobily u pøíjezdové komunikace
do Chotovin (pod vlakovým nádraím). Dùvodem nesouhlasu jsou pøedevím obavy z navýení kamionové dopravy na pøíjezdové komunikaci do obce.
❖ Po dokonèení prací na rekonstrukci kanalizace v ulici
❖ Rada obce pøijala petici s poadavkem, aby veøejné osvìt- Krátká se zhotovitel pøesune do ulice Na Vyhlídce, kde
lení nebylo vypínáno a svítilo po dobu celé noci. RO poaprovede v úseku od køiovatky s ulicí Pod Lesem ke
davky projedná.
køiovatce s ulicí Lomená rekonstrukci vodovodního
❖ V Øevnovì byl nainstalován nový herní prvek pro dìti. øadu. Ulice bude v tomto úseku rovnì uzavøena.
Èekáme na provedení revize.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

❖ RO schválila do funkce øeditele Základní koly a Mateøské

U P O Z O R N Ì N Í
Na základì ádosti obce Chotoviny

vydal Mìstský úøad Tábor, odbor ivotního prostøedí,

OPATØENÍ OBECNÉ POVAHY VEØEJNOU VYHLÁKU ,
kterým se ve veøejném zájmu omezuje uívání
pitné vody z vodovodu pro veøejnou potøebu
z vodovodu Chotoviny, Moraveè a Jeníèkova Lhota
na dobu od 24. 6. 2019 do 24. 9. 2019.

ZAKAZUJE

SE:

 napoutìní bazénù a akumulaèních nádrí
 zalévání zelenì a mytí automobilù,
komunikací a dopravních znaèek.
ádáme Vás o dodrování tohoto Opatøení.
Jeho poruení bude sankcionováno.
Dìkujeme za pochopení.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce Chotoviny

Odeèty vodomìrù

V mìsíci srpnu opìt probìhnou odeèty vodomìrù v nemovitostech pøipojených na obecní
vodovod. O termínu odeètu Vás budeme informovat oznámením, které by mìl kadý dostat
do potovní schránky, co je nemoné v pøípadì, kdy tyto schránky u nemovitostí chybí.
Pøi samotném odeètu ádáme obèany o co nejvìtí spolupráci,
aby se na odbìrná místa nemuselo chodit vícekrát. S tím souvisí funkèní domovní zvonky a pøedevím zpøístupnìní vodomìru obcí povìøenému odeèitateli. Majitele rekreaèních objektù bych chtìla poádat, pokud nebudou bìhem srpna ve
svých nemovitostech k zastiení, aby nejdéle do 25. srpna 2019
sdìlili stav vodomìru na Obecní úøad Chotoviny (tel.: 381 284 570,
e-mail: poplatky.ou@chotoviny.cz), pøípadnì vèas reagovali
na zanechaný vzkaz odeèitatele, který nemovitost navtíví.
Hana Heømánková, OÚ Chotoviny
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/pokraèování ze str. 2/

Usnesení è. 65/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce Chotoviny doporuèuje schválit zámìr prodeje èásti
pozemku parc.è. 1423/3 ostatní plocha, komunikace v k.ú. Øevnov, zasaeného stavbou, o výmìøe cca
25 m2 za cenu 79 000,- Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 smìna pozemkù s doplatkem
 Øímskokatolická farnost Chotoviny, IÈO: 65942299, se sídlem Lipová 2, Chotoviny, PSÈ 39137 vlastní,
mimo jiné, pozemky parc. è. 84/3
o výmìøe 13529 m2, parc. è. 84/4
o výmìøe 400 m2, parc. è. 91/15
o výmìøe 167 m2, parc. è. 91/17
o výmìøe 19 m2, parc. è. 527 o výmìøe 402 m2 ve zapsané na LV
è. 959 pro obec a k.ú. Chotoviny.
Obec Chotovniny, IÈO: 00252352,
se sídlem Hlinická è.p. 250, Chotoviny, PSÈ 391 37 vlastní, mimo jiné,
pozemek parc. è. 354/4 o výmìøe
12537 m2 zapsaný na LV è. 10001
pro obec a k.ú. Chotoviny.
Obec Chotoviny má s Øímskokatolickou farností Chotoviny pøedbìnou dohodu o smìnì výe uvedených pozemkù za obvyklou cenu dle
znaleckých posudkù.
Cena obvyklá výe uvedených pozemkù v majetku Øímskokatolické
farnosti Chotoviny èiní 8 629 000,- Kè.
Cena obvyklá výe uvedeného pozemku v majetku obce Chotoviny èiní
316 000,- Kè.
Doplatek = 8 313 000,- Kè.
Zastupitelstvo obce na pøedelém
jednání schválilo zámìr smìny, který byl øádnì zveøejnìn na úøedních
deskách obce bez dalích podnìtù.
Usnesení è. 66/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje smìnu pozemkù parc. è.
84/3  orná pùda o výmìøe 13529
m2, parc. è. 84/4  ostatní plocha
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o výmìøe 400 m2, parc. è. 91/15 orná pùda o výmìøe 167 m2, parc. è.
91/17  orná pùda o výmìøe 19 m2,
parc. è. 527  ostatní plocha o výmìøe 402 m2 ve zapsané na LV è.
959 pro obec a k.ú. Chotoviny u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj,
Katastrální pracovitì Tábor, v majetku Øímskokatolické farnosti Chotoviny, IÈO: 65942299, se sídlem
Lipová 2, Chotoviny, PSÈ 391 37,
za pozemek parc. è. 354/4  trvalý
travní porost o výmìøe 12537 m2
zapsaný na LV è. 10001 pro obec
a k.ú. Chotoviny u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrální
pracovitì Tábor, v majetku obce
Chotoviny, IÈO: 00252352, se sídlem Hlinická è.p. 250, Chotoviny,
PSÈ 39137, s doplatkem ve prospìch Øímskokatolické farnosti
Chotoviny ve výi 8 313 000,- Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètová opatøení provedená
radou obce  jedná se o opatøení
è. 4/2019. Zastupitelé k nìmu nemìli ádné dotazy.
Usnesení è. 67/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètové opatøení è. 4/2019 schválené radou obce.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Rozpoètové opatøení è. 5/2019:
a) Financování smìny pozemkù s Øímskokatolickou farností Chotoviny
b) Rozpoètové opatøení è. 5/2019
a) financování smìny pozemkù s Øímskokatolickou farností Chotoviny 
zastupitelstvo obce na pøedelém
zasedání konaném dne 7. 3. 2019
povìøilo radu obce pøípravou financování doplatku za smìnu pozemkù
s Øímskokatolickou farností Chotoviny o celkové výi 8 313 000,- Kè.
Rada obce doporuèuje øeit financování doplatku èástkou 2 313 000,- Kè

z vlastních zdrojù a zbylou èást doplatku, tedy 6 000 000,- Kè uhradit
formou úvìru. Na základì toho rozhodnutí bylo vyhláeno výbìrové øízení, jeho vítìzem se stala Èeská
spoøitelna, a.s.
Usnesení è. 68/2019/Z04.
a) Zastupitelstvo obce Chotoviny
schvaluje uhradit èástku 2 313 000,Kè za smìnu pozemkù s Øímskokatolickou farností Chotoviny z rozpoètu obce Chotoviny.
b) Zastupitelstvo obce Chotoviny schvaluje zbylou èást ve výi
6 000 000,- Kè za smìnu pozemkù
s Øímskokatolickou farností Chotoviny uhradit úvìrem od Èeské spoøitelny.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o úvìru è. 10060/19/
LCD vèetnì zajitìní mezi Èeskou
spoøitelnou, a.s. a Obcí Chotoviny.
Úvìrová èástka 6 000 000,- Kè.
d) Zastupitelstvo obce povìøuje starostu podpisem smlouvy o úvìru.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
b) rozpoètová opatøení è. 5/2019
 tímto opatøením je øeen doplatek
ke smìnì pozemkù s Øímskokatolickou farností.
Usnesení è. 69/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2019. Je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
8. Stanovení vodného a stoèného
 zastupitelùm bylo pøedloeno
celkové porovnání vech poloek
výpoètu ceny pro vodné a stoèné
podle cenových pøedpisù pro vodné
a stoèné v pøedchozím kalendáøní
roce 2018 a kalkulace nákladù na
dalí zúètovací období.
Je navreno nezvyovat cenu vodného ani stoèného.
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Usnesení è. 70/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové porovnání vech poloek výpoètu ceny pro vodné a stoèné podle
cenových pøedpisù pro vodné a stoèné pro rok 2018.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 71/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2019 cenu pitné vody ve výi
42,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13 je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 72/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 9. 2019 cenu stoèného ve výi
16,- Kè/m3 + DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Zpráva o èinnosti JSDHO Chotoviny za rok 2018  zprávu vypracoval velitel jednotky pan Petr Luke.
Ve zprávì je mimo jiné uvedeno, e
jednotka zasahovala v roce 2018
u 36 událostí. Jednalo se o 12 dopravních nehod, 12 poárù, 10 technických pomocí a 2 plané poplachy.
Usnesení è. 73/2019/Z04.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o èinnosti JSDHO Chotoviny za
rok 2018.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Na dotaz pana Rechtorika, zda u
má obec vyjádøení koordinátora dopravy v Jihoèeském kraji JIKORD
k ádosti o zajídìní autobusu na zastávku Vlakové nádraí, pan starosta odpovìdìl, e 25. bøezna obdrel
od JIKORDU negativní stanovisko.
Své rozhodnutí odùvodòují tím, e
spoje, u kterých obec ádá aby zajídìly na zastávku vlakové nádraí,
nezajiují svoz ákù do Základní
koly a Mateøské koly Chotoviny
v rámci vytvoøeného kolského obvodu.
S uvedením, e o zajídìní na zastávku Vlakové nádraí projevili zájem kromì rodièù dìtí dojídìjících
do základní koly i dalí obèané naí
obce, starosta poádal o opìtovné
zváení ádosti a pøiloil k ádosti
petici obèanù. Do souèasné doby
obec neobdrela nové stanovisko.
Starosta poádá o jeho urychlené
zaslání.
Skonèeno v 19:55 hodin

Zapsala: Marie Knotková

ádáme obèany

o citlivý oøez zelenì
zasahující do komunikací
 silnic i chodníkù.
Razantnìjí oøez bude
vhodné provést v dobì
vegetaèního klidu.
Dìkujeme
Obec Chotoviny
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Nae obec recyklací elektrospotøebièù výraznì ulevila ivotnímu prostøedí!

ný dvùr je ji v kadé støednì velké obci. Zároveò
ulice a separaèní stání jsou doplnìny o èervené
kontejnery na drobné elektro. Kadý, kdo má zájem tøídit vyslouilé elektro, si mùe najít nejblií sbìrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stanovitì
tøídìných odpadù

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

267,18 m3 vody a 2,53 tun primárních surovin.
Navíc jsme sníili emise skleníkových plynù o
12,41 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeèných
odpadù o 55,76 tun.
Výsledek studie jednoznaènì prokázal, e zpìtný odbìr elektrozaøízení, i tìch nejmeních, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na ivotní prostøedí. Kdy si uvìdomíme, e recyklace bìných
100 televizorù spoøí spotøebu elektrické energie
pro domácnost a na 4 roky, nebo uetøí pøiblinì
400 litrù ropy potøebných a k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní èísla. Pozitivní
zprávou pro uivatele poèítaèù také je, e odevzdání 10 vyslouilých monitorù uetøí spotøebu
energie potøebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Vichni ti, kteøí tøídìním takto zásadnì pøispívají k ochranì ivotního prostøedí, si
zaslouí obrovský dík.
V souèasné chvíli mají Èei prostøednictvím
sbìrné sítì spoleènosti ASEKOL k dispozici více
ne 17 000 sbìrných míst. To je pìtkrát více ne
napøíklad v ekologicky vyspìlém Rakousku. Sbìr-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Snaha obyvatel obcí a mìst recyklovat staré
a nepouívané elektrospotøebièe se ji nìkolik let
vyplácí. Nae obec obdrela certifikát vypovídající o pøínosech tøídìní a recyklace elektrozaøízení.
Díky environmentálnímu vyúètování spoleènosti
ASEKOL mùeme nyní pøesnì vyèíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
èi vody jsme díky recyklaci vyslouilého elektra
uetøili ekosystém Zemì. Víme také, o jaké mnoství jsme sníili produkci skleníkových plynù CO2
nebo nebezpeèného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spoleènosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobì
spolupracuje na
recyklaci vytøídìných elektrozaøízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúètování
spoleènosti ASEKOL vyplývá, e obèané naí obce
v loòském roce vyøadili 5 173,31 kg elektra. Tím,
e jsme ho následnì pøedali k recyklaci, jsme
uspoøili 57,36 MWh elektøiny, 2 910,87 litrù ropy,

Pøíèinou èastého nepoøádku
okolo kontejnerù tøídìného
odpadu je nárùst objemu odpadù, a to nejen v naí obci.
Z tohoto dùvodu svozová firma
nestíhá kontejnery vèas vyváet. Proto Vás chceme poádat
o to, abyste co nejvíce tøídìných
odpadù odváeli na sbìrný dvùr.
Situaci ji øeíme s vedením
svozové firmy. Dìkujeme za
pochopení a spolupráci.
Za OÚ Chotoviny
Hana Heømánková

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PODÌKOVÁNÍ

Chtìli bychom podìkovat
panu Petru Havlíkovi za jeho
dlouholeté vedení Z a M Chotoviny. Vìtina z nás tuto kolu
pod jeho vedením navtìvovala, take víme, e se vdy snail
odvádìt pro kolu maximum.
My samozøejmì pøejeme nové
øeditelce, aby ve své roli byla
úspìná a aby kola v Chotovinách pod jejím vedením pouze
vzkvétala. Zároveò se vak obáváme o obsazenost sportovní
haly v Chotovinách, protoe pan
Havlík disponuje mnoha sportovními kontakty, díky kterým si
sportovní hala zachovává pomìrnì solidní obsazenost, i pøesto roèní náklady pøevyují její
roèní pøíjmy. Jeho odchod mùe
zapøíèinit èásteèný odliv sportovcù, kteøí si halu pravidelnì
pronajímají, èím by se náklady
na její provoz jetì výraznìji prohloubily. Ji nyní máme informaci o první ztrátì, jeliko s velkou pravdìpodobností skonèí
Táborská florbalová liga, která
se vdy hrála o dopoledních víkendech od øíjna do bøezna.
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Informace o volném bytu v domì s peèovatelskou slubou
na adrese Chotoviny, Støíbrná alej èp. 313.

Obec Chotoviny má jeden neobsazený
byt v domì s podporovanými peèovatelskými byty. Jedná se o pøízemní bezbariérový byt 1 + 1 s pøísluenstvím a terasou,
vytápìný zemním plynem, o výmìøe 40 m2.
adatelem mùe být 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.
Mìsíèní nájemné je stanoveno
v èástce 2 200,- Kè plus úhrada energií.
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.

LETNÍ KINO

ádosti mùete podávat na Obecní úøad
Chotoviny. Souèástí ádosti je vyjádøení
lékaøe.
Formuláøe jsou k dispozici na webových
stránkách obce nebo na obecním úøadì.

Volná pracovní místa ve spoleènosti
na dálnici D3 u Mitrovic

McDonalds

NABÍZÍME monost brigády
nejen bìhem letních prázdnin,
ale i pøes kolní rok.

Co nabízíme?
l Nástupní mzda 83,- Kè/h
l Dohoda o provedení práce,
Dohoda o prac. èinnosti

l Pracovní pozice - zamìstnanec provozu restaurace
 obsluha zákazníkù, pøíprava produktù, úklid,...

l 50% sleva na stravu
l Plánování smìn dle vlastních poadavkù a domluvy
l Osobní odmìna podle vykonané práce
a výsledkù restaurace

l Monost kariérního rùstu a do pozice managementu
Co poadujeme?
l Min. základní vzdìlání
l Min. 15 let
l Èasovou flexibilitu
Pokud Vás nae nabídka brigády zaujala, neváhejte
nás kontaktovat na e-mail REST97@CZ.MCD.COM
popø. na telefonním èísle +420 737 425 250.
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HOØKÝ HOST

Osudový pøíbìh, který se stal pøed
mnoha lety, dávno upadl v zapomnìní, ale ve své dobì nadlouho vzruil
celé Táborsko. Jeho hlavní aktéry ji
dlouho nebolí hlava, stejnì jako jeho
pamìtníky. Ale i dnes by mohl poslouit nìkterému z autorù lehkého
ètení pro eny jako téma pro venkovskou povídku z èasù pøed 150
lety.
Ve zaèalo v roce 1867, kdy knìz
pøed oltáøem navìky spojil ve svazek manelský Jana Kobra, pìtapadesátiletého statkáøe v Rovné, s Kateøinou Houvicovou. V ten den bylo
v kostele nabito a nebylo divu. Známý a oblíbený statkáø ve zralém vìku
si bral za zákonnou manelku témìø
dítì  patnáctiletou Kateøinu.
Dluno øíci, e Kobr byl ztìlesnìnou dobrotou, v mladièké enuce se jen vidìl, a tak nebylo divu, e
oba ili v míru a pokoji a proívali
nìco, èemu se nìkdy dost iroce øíká
manelské tìstí. To se ale po desetiletém souití zcela zmìnilo. Na stat-
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ku v ten èas nastoupil do sluby pacholek Jan Pivec, který se právì vrátil z vojny, kde slouil u druhého
dragounského pluku. Vyslouilci ve
vsi jen kroutili hlavami, jak tento
èlovìk malý postavou a k tomu pìknì zavalitý mohl slouit u elitní jednotky, ale pak nad tím mávli rukou
a nechali být. Pivec také nebyl ádným krasavcem. Ve svých pìtadvaceti letech nemìl ani chmýøí pod
nosem, jeho tváø byla bezvýrazná
a z oèí neprobleskoval mladický jas.
Kateøina asi to ve vidìla úplnì
jinak, protoe se do Jana Pivce zamilovala na první pohled. Také on
se do ní zahledìl, a tak mezi nimi
vznikl vánivý milostný vztah, který
 zvlá na vesnici  bylo velice tìké utajit, ale milencùm se to daøilo
více ne rok. Kateøina zøejmì proívala svou první velkou lásku a Jan jí
v tom utvrzoval na kadém kroku.
Milenci chtìli být co nejvíce spolu,
ale jak to zaøídit, kdy je zde stárnoucí manel?
Nejdøíve uvaovali, e spolu
uprchnou nìkam hodnì daleko za

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
È E RV E N E C
60 let Ing. Jan Turek, Chotoviny
Josef Szekely, Jeníèkova Lhota
Milue Fürbachová, Chotoviny
Michal Rerych, Beranova Lhota
65 let Oldøich Kuèera, Chotoviny
70 let Jiøí Polánecký, Brouèkova Lhota
Bohuslava Klejnová, Chotoviny
7 5 let Blanka Veselá, Èervené Záhoøí
80 let Antonín Babor, Polánka
93 let Miloslav Pekárek, Èervené Záhoøí
SRPEN
60 let Hana Lachoutová, Beranova Lhota
65 let Hana Rechtoriková, Èervené Záhoøí
Jana Kollerová, Chotoviny
Jitka Veselá, Chotoviny
75 let Miloslav Orel, Èervené Záhoøí
Miroslava Vaòková, Chotoviny
80 let Marta Kalinová, Èervené Záhoøí
85 let Stanislava Wimmerová, Chotoviny
91 let Marie Slepièková, Beranova Lhota
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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moøe a tam budou astnì ít a do
smrti. Kateøina la dokonce a tak
daleko, e od jistého mue chtìla
zakoupit prùvodní listy na cestu do
Ameriky, znìjící na jména Frantiek
a Frantika Veselých, ale tento zámìr jí nevyel, protoe nesehnala
potøebný finanèní obnos. Sice se jistému idovi pokusila prodat svoji
polovinu statku, kterou jí manel pøi
svatbì pøipsal, ale kupec v poslední
chvíli od koupì odstoupil.
Kdy Kateøina zjistila, e cesta
tímto smìrem nevede, napadlo jí, e
by mohla sjednat nìkoho, kdo by
jejího manela zabil. S takovou ádostí se obrátila na pomocného dìlníka Karla Moce, který pracoval na
statku, ale kdy mu vylíèila, co od
nìj poaduje, s odporem se od ní
odvrátil. Kateøina proto hledala jiné
monosti, ale vtom se stalo nìco
neoèekávaného: zjistila, e je tìhotná!
Kateøinì nezbylo, ne jít s barvou ven. Svému mui se zkrouenì
vyznala, e zhøeila s milencem, se
kterým teï èeká dítì. Pøísahala, e
lo jen o chvilkové poblouznìní, které pro ní nic neznamenalo, a koneènì se tak stalo jen jednou! Dobrák
manel svou enu pochopil a odpustil jí, ani se ptal na podrobnosti
i konkrétní osobu. Své enì vìøil,
a proto nechtìl znát jméno jejího milence. O koho jde se ale brzo dovìdìl od své staré matky, která milenecký pár pøistihla in flagranti.
Tehdy Kobr pochopil, e v domì ivil svého nepøítele a soka.
Pivec si uvìdomil, e zaèíná mít
horkou pùdu pod nohama a na svojí
milenku naléhal, aby se nepohodlného manela rychle zbavila. Za tím
úèelem jí donesl lahvièku s jedem
a nutil jí, aby manela otrávila. Kateøina souhlasila a øekla, e tak uèiní
a manel pojede na výroèní trh, aby

se myslelo, e ho tam ranila mrtvice. Lahvièku s jedem schovala pod
poltáø, ale sluka na ní pøi stlaní
pøila a vyhodila jí. Proto Pivec pøinesl novou dávku jedu.
Sedlák Kobr mezitím rozhodl, e
Pivec musí okamitì z domu. Tak se
také stalo, ale Pivec neodeel ze vsi.
Zùstal u svých starých rodièù s tím,
e ho nauèí dìlat døeváky. Pravý dùvod ale byl úplnì jiný: chtìl být své
milence nablízku, aby na ní mohl
neustále naléhat, aby neèekala a manela otrávila. Kdy vidìl, e jeho milenka váhá, pohrozil jí, e se zabije.
Kobr musel v takto vypjaté situaci na nìkolik dní z domu  za obchodem  a kdy se vrátil, doma svou
enu nenael. Aby se uklidnil, vydal
se do polí a tam jí nalezl  v horoucím obìtí s Janem Pivcem. Statkáø
si enu odvedl domù a v klidu jí vysvìtlil, e bude nejlépe, kdy si vezme dìcko i své vìci a opustí statek.
Kateøina tedy odela, aby si sbalila,
co jí patøilo. Po chvíli ale pøibìhla
sluka, zcela vydìená, e její paní
se udìlalo zle. Pøivolaný lékaø poznal, e poila jed a Kateøinì do týdne zvonili umíráèkem. Døíve, ne
vydechla naposledy, vyznala se svému zdrcenému choti, e jed, který
poila, byl urèen pro nìj a oznaèila
místo, kde uschovala Pivcovy dopisy. Tím bylo prokázáno, e Pivec
Kateøinu nutil, aby se zbavila svého
manela.
Pivec stanul pøed táborským soudem. Snail se zapírat seè mohl
a popøel jakékoliv obvinìní. Byl tu
ale svìdek  manel nebohé Kateøiny, který pøedloil dopisy napsané
Pivcem. To staèilo k vynesení rozsudku: deset let tìkého aláøe zostøeného ètvrtletními posty a samovazbou v temné komoøe  vdy ve
výroèní den smrti jeho milenky.
Jaroslav Wimmer

Noví obèánci

Aneka Valouchová
Chotoviny

Tereza erpánová
Chotoviny

Mikulá Tonder
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
JENNIFER HILLIER  SKLENICE SRDÍÈEK. Kdy
beze stopy zmizí estnáctiletá Angela Wongová,
jedna z nejoblíbenìjích dívek ve kole, nikdo si
nedokáe pøedstavit, e by s tím mìla cokoli spoleèného její nejlepí kamarádka Georgina (Geo)
Shawová. A urèitì to nenapadne ani kamaráda
obou dívek Kaisera Brodyho.
O ètrnáct let pozdìji jsou Angeliny ostatky nalezeny nedaleko místa, kde Geo vyrùstala. Z Kaisera se mezitím stal detektiv, jen koneènì zjistí
pravdu: Angela byla obìtí Calvina Jamese, který
poté zavradil nejménì tøi dalí eny.
Pro úøady je Calvin sériovým vrahem, avak pro
Geo je kýmsi úplnì jiným. Na støední kole byl
její první láskou a ona s ním proívala vánivý
vztah a do noci, kdy byla zabita Angela. Ètrnáct
let vìdìla, co se s Angelou stalo, ani by o tom
komukoli øekla. Pak byla zatèena a poslána na pìt
let do vìzení. Calvin je tou dobou odsouzen na
doivotí, ale nedlouho po uvìznìní se mu podaøí
uprchnout. Krátce pøed Geiným proputìním jsou
nedaleko místa pùvodního zloèinu nalezena dalí mrtvá tìla. Kaiser vìøí, e vrahem je opìt Calvin, a obává se, e také Gein ivot mùe být
v ohroení.
Kniha Jennifer Hillier je pøíbìhem trojice dávných pøátel: dívky, která byla kdysi zavradìna,
eny, je po letech skonèila ve vìzení, a mue,
jen se snaí odhalit pravdu.
SHARON BOLTON  MALÉ TEMNÉ LI. V uzavøené malé komunitì, jakou je lidské spoleèenství na
Falklandách, je zmizení dítìte nìèím naprosto neslýchaným. Nikdo z obyvatel odlehlé konèiny nepochybuje, e za tím je nìjaká neastná shoda

okolností, nenadálá tragédie. Co jiného? A pak
se ztratí druhé dítì. Tøetí. Teï u se nikdo nemùe
utìovat domnìnkou, e se jedná o náhodu. Vesnièanùm nezbývá ne pøipustit, e vrah je jedním
z nich. Na místì, které pøedelé generace nazývaly oázou klidu, se najednou nikdo necítí v bezpeèí. Hysterie zaèíná nabírat obrátky.
Do øeèí a vyetøovacího spisu se dostávají i lidé,
o jejich zpùsobilosti spáchat zloèin by jetì nedávno vichni pochybovali. Napøíklad i Catrin
Quinnová, která pøed nìkolika lety pøila o své
dva syny a teï ije témìø poustevnickým ivotem.
A pak je tady její bývalá kamarádka Rachel, její
døívìjí milenec Callum... Vichni tøi cosi skrývají. A nikdo z nich nikomu nevìøí. Snad ani sám
sobì.
HANA, MARIE KÖRNEROVÁ  ANDÌLSKÁ TVÁØ.
Charlotta Collierová pøijídí do malého jihofrancouzského mìsta pøímo z kláterní koly. Vzhledem ke svému mládí a nezkuenosti se stává ideální obìtí ve sloité a nebezpeèné høe dvou bratrù. Jako manelka starího z nich pøichází na
starobylý zámek Mornay, kde bìhem krátké doby
dojde k øadì znepokojivých událostí konèících
podezøelým úmrtím.
Kolem Charlotty se stahuje sí intrik, které brzy
vyústí ve skandál obrovských rozmìrù. Ten rozvíøí stojaté vody mìsteèka, oiví polozapomenuté
dìsivé historky a nevinnou mladou enu postaví
na pomyslný pranýø. Veøejné mínìní ji odsoudí
dávno pøedtím, ne zaène soud skuteèný. Staèí
jediné køivé svìdectví a vánì doutnající pod povrchem vzplanou, aby navdy rozmetaly pozlátko
idylického venkovského ivota. To, co se dlouhé
roky odehrávalo jen v pøísnì støeeném soukromí, je náhle záleitostí vech. Osamocená Char-
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lotta èelící alobì, která ji mùe
stát ivot, neèekanì nachází spojence tam, kde by je nejménì èekala...
SANNE AVERBECK  SEZNAM HOSTÙ. Carola
Martinsová je na sociálních sítích jako doma,
s jejich pomocí manipuluje s lidmi kolem sebe,
aby mìla vechny a vechno pod kontrolou. Jako
úspìná influencerka poøádá veèírky a velice peèlivì si sestavuje seznam hostù. Ve musí hrát
v její prospìch, nic neponechává náhodì. A do
chvíle, kdy si mezi jejími hosty zaène své obìti
vybírat vrah. Zabíjí osoby, které kodí její rozjeté
kariéøe. Carola se pro své okolí stává nebezpeènou a sí jejích pøíznivcù se rozpadá. Kdo je oním
záhadným vrahem a dostane se a k jejímu tajnému seznamu hostù? Podaøí se mladému komisaøi Carolu ochránit?

Pro dìti a mláde:
ZUZANA POSPÍILOVÁ  ZÁCHRANÁØSKÉ POHÁDKY. Dvacet vtipných pohádkových pøíbìhù má
jednoznaèné hrdiny  hasièe, lékaøe a policisty.
Kromì nich se ale mùete tìit také na víly, vodníky, skøítky, princezny a dalí obvyklé pohádkové
postavy. Vichni dohromady se postarají o to,
aby pøi vemoných nehodách, lumpárnách a vylomeninách vdy vechno dobøe dopadlo. A si
Záchranáøské pohádky pøeètete, jistì si u jednou
provdy budete pamatovat telefonní èísla 150, 155,
158 a 112. Víte, komu patøí? Jestli ne, tak se
rychle puste do ètení.
MATHILDA MASTERS  FUJTAJBL! 101 ODPORNÝCH FAKTÙ. Ví, e za ivot z tebe opadá tolik
upinek kùe, e z nich mùe sestavit svého dvojníka? e uní maz funguje jako skvìlý balzám na
rty? Nebo e vlastní pouky ti smrdí míò ne pouky jiných lidí? Tahle kníka ti nabízí 101 odporných (ale taky docela odborných) zajímavostí, bez
kterých se v ivotì rozhodnì neobejde. Dostane
se ti tedy opravdu irokého výbìru tìch nejvìtích nechuáren, o kterých se vdy dozví nìco
nového, a tak se jimi bude moct blýsknout tøeba
v hodinách pøírodopisu nebo dìjepisu.

Z. Sumerauerová

Vítání obèánkù do obce  17. 5. 2019 v Mateøské kole Chotoviny.
ä Adam Bauer

ä Natálie Haplová

ä Daniel Králíèek

ä Jan Merxbauer

ä Vendelín Mike

ä Zachary Novák

ä Krytof Pazourek

ä Rozálie Trojanová

ä Gábina Burdová

ä Viktorie Dolealová

ä Gabriela Hamplová ä Nina Kovaøíková

ä Max Malenický

ä Nikol imanová

7-8/2019
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ÁÈKO SE LOUÈÍ SE SEZONOU I S TRENÉREM!

Kalendáøní rok se sice dostal
teprve do své poloviny, na fotbalovém høiti je u ale vemu
dìní konec. Nejsledovanìjí tým
chotovinských fotbalistù ukonèil sezonu v krajské soutìi mezi
první estkou.
Vloni touto dobou se Chotoviny louèily s premiérovou sezonou mezi krajskými týmy I. B
tøídy ze ètvrtého místa. Volno ale
nebylo nìjak zvlá dlouhé a jelo
se nanovo. Kromì døiny v pøípravì se ale øeilo i nové uskupení soutìe. Reprezentanti obce Chotoviny byli toti pøesunuti
do jiné skupiny, na Písecko.
A zavedená pravidla a znalost
soupeøù z uplynulé sezony tak
byla ta tam. Na obzoru se objevila nová výzva.
Kromì známých z Mladé Voice, Dolního Bukovska, Øepèe
a Vìtrov to byla pro Chotovinské velká neznámá. Putim, Kluky, Králova Lhota, Sepekov, Mirovice nebo Hraditì.
K vidìní toho letos opravdu

NEJBLIÍ ZÁPASY MUÙ A

Sobota
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota

20. 7.
3. 8.
9. 8.
17. 8.
24. 8.
30. 8.

od 10:00 turnaj v Plané nad Lunicí
od 12:00 turnaj v Chotovinách
od 18:00 v Marovicích
od 17:00 první mistrák doma s Planou n./Lu.
od 16:00 Kluky  Chotoviny
od 17:00 Chotoviny  Sepekov

nebylo málo. Výprask v Kováøovì, rekordní výhra proti Putimi,
vyhrané derby ve Voici a nezvládnutá domácí odveta, komedie s Mirovicemi i èervená

karta ze støídaèky za 15 minut.
Nad tím vím ale vyvstává
jedna vìc. Kdy jsem pøed sezonou vidìl los, øíkal jsem, e
hlavním cílem bude klidný støed

tabulky. A to jsme splnili, je
spokojen trenér Mendel. Sezona se povedla, odehráli jsme
nìkolik sluných zápasù a spokojení snad jsou i fanouci,
hodnotil trenér.
Pro kluky to byla v posledním vítìzném zápasem s Dolním
Bukovskem rozluèka se sezonou, pro kouèe Mendela ale rozluèka definitivní. Zimní soustøedìní, zápasy z lavièky i posezónní dokopnou zail jako trenér
A týmu naposledy.
Okolo fotbalu se tady pohybuji od roku 2004, zaloil jsem
tu první pøípravku, a vlastnì vìtina klukù, kteøí jsou teï v áèku,
v ní zaèínala, je rád trenér Mendel. U áèka jsem byl ètyøi roky,
ale mám nároèné zamìstnání
a je tìké to skloubit, øíká pøi
svém odchodu. Kolonka trenér ve fotbalových zápisech
u mustva Chotovin ale prázdná nezùstane. Áèka se ujme staronový kouè Èestmír Køíka.
Jsem rád, e to Èenda zase pøevezme, usmívá se Mendel.

CHOTOVINY BEZ DOROSTU!

JAKO PROBLÉM TO NEVIDÍM,
ASPOÒ BUDOU KLUCI POMÁHAT MUÙM, VÌØÍ PØEDSEDA JORDÁK

Osmý nejlepí tým uplynulého roèníku
I. A tøídy  chotovinský dorost  se potýká
s problémy. Z kombinovaného týmu Chotovin a Mladé Voice opustí svou kategorii
témìø vìtina hráèù. Do muù dorostlo nìkolik fotbalistù Chotovin a ti, kteøí jetì mají
pøed sebou taci v dorostu, odcházejí zpìt
do Mladé Voice. Ne tedy hráèi dorostou
do poslední úrovnì pøed mui, nebudou
mít Chotoviny zastoupení v dorosteneckých soutìích.
To mùe pár sezon trvat. Teï u bývalý
trenér dorostu Roman Slabý odtajnil, e u
poslední sezona nepatøila mezi úplnì jednoduché. Nejvìtí problém bych vidìl
v tom, e tým byl rozdìlen na polovinu. Jedna z Chotovin a druhá z Mladé Voice. Bylo
to sloitìjí s dopravou a kluci moc nejez-

dili na tréninky, øíká kouè. Ale na to, e se
netrénovalo, odehrály se i sluné zápasy,
pokraèuje.
Chotovinský fotbal tak smutnit nemusí.
Dorostenci odrostli a vítat je bude muský
fotbal. V týmu byli dobøí hráèi, jen se jim
nechtìlo tolik pracovat. Chápu, e je dneska jiná mláde a nechce se jí dávat tolik vìcí
navíc, ale vìøím, e kluci neskonèí a zvládnou pøechod do muù. Urèitì je to reálné,
vìøí Slabý. Sám Roman Slabý se trenérsky
pøesouvá právì do Mladé Voice, která dodala Chotovinám zhruba polovinu dorosteneckého týmu a skoro nikdo z nich jetì do
muské kategorie neodchází. Hráèsky pak
kouè zùstane stále vìrný chotovinským
barvám. Uvidíme, co to bude obnáet.
Chtìl bych hrát za áèko i béèko. Snad mi to

zdraví dovolí, doufá pøed nacházející sezonou Roman Slabý.
Z konce dorostu si velkou hlavu nedìlá
ani pøedseda oddílu Jan Jordák. Mustvo
dorostu teï sice dohromady nedáme, ale
kluky zapojíme do áèka a béèka. Byla by
chyba, kdyby skonèili, ví pøedseda. Starím hráèùm v béèku mùe jejich mládí hodnì pomoct. Není problém, e nám tato kategorie momentálnì chybí. Vidíme, e
v muích mùou mít dùleitou roli, øíká Jordák.
V mladích kategoriích se to naopak fotbalisty jen hemí. Fotbalová základna Chotovin je veliká a za pár let z toho budou jistì
tìit dorostenci i mui.
Stránku pøipravil D. Mendel ml.

