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ZDARMA

Rok 2016 je v plném bìhu.
Co od nìj mùeme oèekávat?

Váení spoluobèané,
ivot v obci je z velké míry urèen rozpoètem obce
pro konkrétní kalendáøní rok. Proto povauji za
nutné podat Vám základní informace o rozpoètu
Obce Chotoviny na rok 2016, který byl schválen
na 7. zasedání ZO Chotoviny dne 15. prosince
2015 a pøipomenout Vám jednu významnou skuteènost.
Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2016 je koncipován jako rozpoèet pøebytkový. Pøíjmy jsou naplánovány ve výi 27 195 166, Kè (daòové pøíjmy 22 493 000, Kè, nedaòové pøíjmy 4 007 310, Kè,
kapitálové pøíjmy 144 856, Kè, známé dotace
550 000, Kè).
Výdaje jsou naplánovány ve výi 25 977 290, Kè.
Pøebytek rozpoètu ve výi 1 217 876, Kè je urèen k financování splátek úvìrù.
Naplánované výdaje vyjadøují nejdùleitìjí potøeby obce a zajistí jak bìný provoz, tak i realizaci vìtích akcí. K nejdùleitìjím patøí:
l výstavba chodníkù ve støedu obce
l pøipojení dalí vrtané studny k vodovodní soustavì Chotoviny

l zhotovení dvou prùzkumných vrtù pro vodovodní soustavu Chotoviny a Moraveè
l obnova vyilé kanalizace v ulici Pod pejcharem
l obnova veøejného osvìtlení v Øevnovì
l obnova pódia a opony v kulturním domì
l výmìna krytiny støechy obecního úøadu
l obnova èásti potrubí vodovodu v Sedleèku
l obnova povrchu komunikací v ulici Ovocná,
kolem zámeckého parku smìrem na Polánku
a v Moravèi.
Rozpoèet obsahuje i náklady na poøízení územního plánu a pøípravu nových projektù (napø. dalí
etapa výstavby chodníkù  od støedu obce k nádraí).
Vedle vech tìchto dùleitých oprav, investic
a projektù je nutné pøipomenout jednu významnou skuteènost. V roce 2016 oslaví nae obec
750 let svého vzniku. Chci Vás pozvat na vechny akce, které se v rámci tìchto oslav uskuteèní
a pøeji si, aby byl rok 2016 pro nás a nai obec
úspìný.
Mgr. Zdenìk Turek
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Ze
zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení 7
ze . zasedání konaného dne 15. prosince
2015 od 19.00 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Hrstka, p. Jordák,
p. Moos, p. Dr. Nìmec, p. Ing. Novotná, p. Pecháè, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Mgr. Honza, p. Mgr. Mendel, p. Praák.
Návrh usnesení: p. Moos, p. Pecháè.
Ovìøovatelé: p. Hrstka, p. Dr. Nìmec.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 6. zasedání z.o.
2. Rozpoètový výhled na roky 2017-2018.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2016.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
5. Povìøení rady obce k provedení rozpoètových opatøení v závìru roku 2015.
6. ádosti o dotace z POV Jihoèeského kraje
na rok 2016.
7. Pozemky.
8. Vyhláka o pravidlech pohybu psù na veøejném prostranství è. 1/2015.
9. Vyhláka o stanovení systému likvidace odpadù è. 2/2015
10. Vyhláka o místním poplatku za likvidaci
odpadù è. 3/2015.
11. ádost o dotaci od Jihoèeského kraje - kanalizace v ul. Pod pejcharem.
12. Informace o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
13. ádost o pøíspìvek na akci Stavební úpravy komunikací - chodníky.
14. Územní plán Chotoviny.
Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, e
zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 12, 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 6. zasedání byly ovìøeny p. Ing. Novotnou a sl. Mgr. Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky a jsou proto
povaovány za schválené.
Pan starosta provedl struènou kontrolu plnìní
úkolù vzelých z jednotlivých usnesení.
2. Rozpoètový výhled na roky 2017  2018
 zákony è. 557/2004 Sb., a 250/2000Sb., ukládají obcím povinnost sestavovat rozpoètový výhled na 2 a 5 let. Zastupitelùm je dnes pøedloen
rozpoètový výhled na roky 2017 a 2018, je sestaven jako pøebytkový.
Usnesení è. 92/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení è. 28/2014/Z02
ze dne 11. 12. 2014, kterým byl schválen rozpoètový výhled na roky 2016 a 2017.
Usnesení è. 93/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètový výhled
na roky 2017 a 2018, tak jak byl pøedloen
k projednání a je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení byla pøijata.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2016
 zastupitelùm je pøedloen návrh rozpoètu, který projednala rada obce i finanèní výbor. Na úøední desce byl zveøejnìn od 26. 11. 2015 do
12. 12. 2015. Rozpoèet je navren jako pøebytkový v paragrafovém znìní.
Usnesení è. 94/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet na rok
2016.
Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako
pøebytkový. Pøíjmy ve výi 27 195 166, Kè, výdaje ve výi 25 977 290, Kè a financování v èástce
1 217 876, Kè.

POPLATKY, které vybírá v roce 2016 Obec Chotoviny
Poplatek za likvidaci odpadù

550, Kè/rok

â za obèana s trvalým pobytem v obci
â nebo za nemovitost se sídlem v obci
 splatnost: roènì  do 31. 3. 2016
nebo pololetnì  do 31. 3. 2016 a do 30. 9. 2016.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2016.

Stoèné

621, Kè/rok (540, Kè + 15%DPH)
â za obèana, který má trvalý pobyt v obci, je pøipojen na kanalizaèní sí v obci
a bydlí v nemovitosti, která je pøipojena i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)
â nebo za nemovitost se sídlem v obci, která je pøipojena na kanalizaèní sí v obci
a zároveò i na vlastní zdroj vody (studna, vrt)  splatnost do 31. 3. 2016.
Pokud bydlíte v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní vodovod, nebude ji stoèné vybíráno pauálem podle poètu osob (pøípadnì za nemovitost), ale bude vypoèítáno z mnoství odebrané vody a fakturováno zároveò pøi
fakturaci vodného vdy na konci zúètovacího období (záøí daného roku).
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních hodinách
nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (mono jednou èástkou dohromady) na úèet obce
è. 156930562/0300 se správným VS. Variabilní symbol je dùleitý pro správné pøiøazení
platby a po prvním pøiøazení se nemìní (vztahuje se vdy k dané nemovitosti). VS Vám
sdìlíme na obecním úøadì nebo si ho mùete sestavit podle návodu na webových stránkách
Obce Chotoviny (záloky Obec-Finance-Poplatky).

Souèástí schváleného rozpoètu na rok 2016 jsou
pøíjmy a výdaje sociálního fondu.
Hlasování:
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètová opatøení provedená radou obce
 rada v dobì mezi 6. a 7. zastupitelstvem schválila tøi rozpoètová opatøení è. 16/2015, 17/2015
a 18/2015. Zastupitelé k nim nemìly ádné pøipomínky.
Usnesení è. 95/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová
opatøení provedená radou obce è. 16/2015, 17/
2015 a 18/2015.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Povìøení rady obce k provedení rozpoètových opatøení v závìru roku 2015  je pravdìpodobné, e v závìru roku bude potøeba jetì
zaplatit nìkteré platby a zaúètovat nìkteré platby
a poloky, které pøesahují plánovaný rozpoèet,
nad rámec povìøení rady obce.
Usnesení è. 96/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce povìøuje radu obce provedením rozpoètových zmìn nad rámec povìøení rady
obce ze dne 12. 12. 2013 usnesení è. 266/2013/
Z17 pro období od 16. 12. do 31. 12. 2015.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. ádosti o dotace z POV Jihoèeského kraje
na rok 2016  rada obce doporuèuje na rok 2016
podat tyto ádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova:
Výmìna støení krytiny na objektu Obecního úøadu Chotoviny  náklady dle rozpoètu 746 787, Kè,
dotace max. 50%, max. 250 000, Kè,
Rekonstrukce jevitì spoleèenského sálu 
tento dotaèní titul vyaduje spoluúèast minimálnì ètyø obcí, pøipojí se obce: Nemyl, Jedlany
a Sudomìøice u Tábora. Pøedpokládané náklady
300 000, Kè, dotace max. 60 %,
Úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala Chotoviny  pøedpokládané úroky v roce 2016 budou
41 675, Kè, dotace max. 70 %.
/pokraèování na str. 4/

§

Zastupitelstvo obce Chotoviny
v prosinci schválilo Obecnì závaznou vyhláku è . 1 / 2 0 1 5
o pravidlech pohybu psù
na veøejném prostranství na území obce
Chotoviny, která je v platnosti od 1. 1. 2016.

Vyhláka mimo jiné stanoví,
e osoba, která psa doprovází,
je na veøejných prostranstvích vymezených pøílohou è. 1 povinna vést
psa na vodítku a je povinna neprodlenì odstranit
zneèitìní zpùsobené psem.
Vyhláka vèetnì pøílohy
jsou zveøejnìny na webových
stránkách obce.
Pøípady, ve kterých bude docházet k poruování ustanovení vyhláky, mùete hlásit
na Obecní úøad Chotoviny.
Obú
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila umístit u peèovatelských bytù malý
sklad na náøadí.

❖ Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/

OEZI/2379/2015 mezi Jihoèeským krajem a Obcí Chotoviny. Dotace ve výi 13 320, Kè je urèena na zalesnìní.
❖ Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/
KHEJ/752/15 mezi Jihoèeským krajem a Obcí Chotoviny.
Dotace ve výi 10 425, Kè je urèena JSDHO Chotoviny.
❖ Rada obce poaduje pøipravit návrh na projektování
dalích chodníkù v obci Chotoviny.
❖ RO schválila pøeruení provozu M Chotoviny od 23. 12.
do 3. 1. 2016.
❖ RO souhlasila se sídlem TJ Sokol Chotoviny na adrese
Obce Chotoviny.
❖ RO souhlasila se sídlem Èeského svazu vèelaøù, základní organizace Chotoviny na adrese Obce Chotoviny.
❖ V prosinci byly dokonèeny práce na rekonstrukci veøejného osvìtlení v ulici Ovocná.

❖ V prosinci byla provedena oprava komunikace v ulici

Táborská (viz foto). Jsme nespokojeni s kvalitou provedených prací a ádáme nápravu.
❖ Obecní ples 2016 se bude konat 27. února. Hrát
bude skupina Happy Band.
❖ Oslavy 750 let naí obce vyvrcholí 13. srpna 2016
Chotovinskými slavnostmi.
Mgr. Zdenìk Turek

Nìkteré zmìny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech
a obèanských prùkazech úèinné od 1. 1. 2016

Doba platnosti obèanského prùkazu obèanù starích 70 let.
Obèanské prùkazy se obèanùm starím 70 let
budou novì vydávat s platností na 35 let od data
vydání dokladu. V pøípadì zmìny nìkterého údaje zapsaného v takovém obèanském prùkazu (napø.
údaj o místì trvalého pobytu) bude vak pøesto
nutné obèanský prùkaz vymìnit.
Pøevzetí vyhotoveného obèanského prùkazu na kterémkoliv obecním úøadu
obce s rozíøenou pùsobností.
I nadále bude moné podat ádost o vydání obèanského prùkazu na kterémkoliv obecním úøadu
obce s rozíøenou pùsobností, pøièem vydávajícím úøadem uvedeným na dokladu bude ten obecní
úøad obce s rozíøenou pùsobností, u kterého
obèan poádal o vydání obèanského prùkazu.
V pøípadì, kdy obèan pøi podání ádosti sdìlí, e

OHL S
Dlouhodobá omezení:

â Èásteèné omezení provozu na komunikacích 1.
a 2. tøídy (sníení rychlosti,
kluzká vozovka, èitìní
komunikací a výjezdy mechanizace) v úseku Tábor
 Sudomìøice u Tábora
z dùvodu výjezdù ze stavby, budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.

si pøeje pøevzít obèanský prùkaz se strojovì èitelnými údaji na jiném úøadu, bude pøevzetí obèanského prùkazu u obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností, který obèan uvede v ádosti, zpoplatnìno správním poplatkem ve výi 100 Kè.
Tento správní poplatek bude vybírán pøi pøevzetí
obèanského prùkazu.
Vydání obèanského prùkazu po dovrení 15 let
vìku obèana.
Pokud má obèan trvalý pobyt na území Èeské
republiky a nemá obèanský prùkaz, je povinen
poádat o jeho vydání po dovrení 15 let, nejpozdìji vak do 30 dnù ode dne, kdy dosáhl vìku
15 let.
Podat ádost o vydání cestovního pasu a pøevzít vyhotovený cestovní pas bude moné na
kterémkoliv obecním úøadu obce s rozíøenou
pùsobností.
Vydávajícím úøadem uvedeným na dokladu bude
ten obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností,
u kterého obèan poádal o vydání cestovního pasu.
V pøípadì, kdy obèan pøi podání ádosti sdìlí, e
si pøeje pøevzít cestovní pas na jiném úøadu, bude
pøevzetí cestovního pasu zpoplatnìno správním
poplatkem ve výi 100 Kè. Tento správní poplatek
bude vybírán pøi pøevzetí cestovního pasu.

Obèanùm, kteøí potøebují urychlenì vycestovat
do zahranièí, se na ádost vydá ve lhùtì do
6 pracovních dnù cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, obèanùm mladím 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto pøípadì bude moné hotový doklad pøevzít pouze v místì podání ádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhùtì 6 pracovních dnù èiní 4000 Kè,
pro obèany mladí 15 let 2000 Kè. Zároveò se
zruuje vydávání cestovních pasù bez biometrických údajù ve zkrácené lhùtì do 15 dnù s dobou
platnosti na 6 mìsícù.
Ministerstvo vnitra,
odbor správních èinností

INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC LEDEN 2016
Seznam èinností a informací za 1/2016
na stavbì Tábor  Sudomìøice u Tábora:
V mìsíci lednu 2016 se na stavbì
pøedpokládá technologická pøestávka prací.
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené
informace mají pouze informativní
charakter a nejsou závazné. Dalí informace budou dány v Informacích
pro obèany na období 2/2016.
Rovnì je mono informace obdret
v sídle stavby na ul. Skálova 2489
v Táboøe nebo na tel. èísle 381 205 511.

Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby
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/dokonèení ze str. 2/

Usnesení è. 97/2015/Z07.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny projednalo a souèasnì schválilo podání ádostí o dotace na rok 2016
z Programu obnovy venkova na akce:
âvýmìna støení krytiny na objektu
OÚ Chotoviny
ârekonstrukce jevitì spoleèenského sálu v Chotovinách
â úroky z úvìru na stavbu Sportovní hala Chotoviny.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Pozemky
Prodej pozemkù
 prodej èástí pozemkù parc. è. 51/1,
51/2 a 51/4 v k.ú. Brouèkova Lhota
 ádá pan M.H., majitel pozemku
p.è. 51/6, na kterém dokonèuje stavbu
rodinného domu. Celková výmìra
prodávaného pozemku je 320 m2
za cenu 200, Kè/m2.
Zámìr prodeje byl schválen dne
27. 8. 2015 a zveøejnìn na úøední
desce od 28. 8. do 15. 9. 2015.
Usnesení è. 98/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v k.ú. Brouèkova Lhota o výmìøe 320 m2, který je dle geometrického plánu è. 76-1175/2015
novì oznaèen p.è. 51/10, panu M.H.
za cenu 200, Kè/m2.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
 ádost o odkoupení èásti pozemku p.è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova
Lhota  ádá pan J.N., vlastník pozemku st. 3 na kterém vystavìl rodinný domek. Jedná se o pøiplocený
pozemek o výmìøe cca 15 m2.
Usnesení è. 99/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku parc.è. 728/
37 v k.ú. Jeníèkova Lhota o výmìøe
cca 15 m2, který je pøiploceý k pozemku st. 3, za cenu 100, Kè/m2.
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
 ádost o odkoupení pozemkù p.è.
1042/1, 61/1 a st. 43 vèetnì budovy v Sedleèku  ádosti podal pan
P.Ch., vlastník sousední usedlosti
èp. 27. Rada obce doporuèuje neschválit zámìr prodeje uvedených
nemovitostí, protoe pozemek p.è.
1042/1 je komunikace, budova na
st. 43 je hasièská zbrojnice SDH
Sedleèko a je na ni umístìna zvonièka a pozemek p.è. 61/1 slouí jako
pøístup ke zbrojnici.
Usnesení è. 100/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zámìr prodeje pozemku parc. è. 1042/1,
61/1 a st. 43 vèetnì budovy, ve v k.ú.
Sedleèko u Chotovin.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pøevod pozemkù
 pøevod pozemkù od ÈR p.è. 5/2
a 1408/7 v k.ú. Øevnov  s uvedenými pozemky hospodaøí Úøad pro
zastupování státu ve vìcech majetkových. Pozemek p.è. 1408/7 je
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místní komunikací, která náleí dle
zákona è. 13/1997 Sb., do vlastnictví obce, na její území se nachází.
V pøípadì pozemku p.è. 5/2 záleí
na obci, zda bude mít zájem o pøevod tohoto pozemku do svého vlastnictví.
Usnesení è. 101/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo ádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemku p.è. 1408/7
v k.ú. Øevnov z vlastnictví ÈR, pøíslunost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 102/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce vyjádøilo zájem
o pøevod pozemku p.è. 5/2 v k.ú.
Øevnov z vlastnictví ÈR, pøíslunosti
hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových do vlastnictví obce Chotoviny.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Vyhláka o pravidlech pohybu psù na veøejném prostranství è. 1/2015  k vydání této vyhláky obec pøistoupila na základì
pøibývajících stíností na volnì pobíhající psy. Objevují se i pøípady,
kdy pes napadne èlovìka. Návrh vyhláky byl konzultován s odborem
dozoru MV ÈR a odborem pro projednávání pøestupkù Mìstského úøadu v Táboøe.
Usnesení è. 103/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku è. 1/2015
o pravidlech pohybu psù na veøejném prostranství na území Obce
Chotoviny.
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Vyhláka o stanovení systému
likvidace odpadù è. 2/2015  dùvodem k vydání této vyhláky je novelizace zák. è. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
Usnesení è. 104/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou vyhláku è. 2/2015
o stanovení systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, vèetnì systému nakládání se
stavebním odpadem s úèinností od
1. 1. 2016.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Vyhláka o místním poplatku za likvidaci odpadù è. 3/2015
 novelizace zákona è. 565/1990
Sb., o místních poplatcích je dùvodem k vydání uvedené vyhláky.
Usnesení è. 105/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou vyhláku è. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòo-

vání komunálních odpadù, vèetnì
kalkulace ceny, s úèinností od
1. 1. 2016.
Souhlasí 11, zdrel se 1, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. ádost o dotaci od Jihoèeského kraje  kanalizace v ul. Pod
pejcharem  Jihoèeský kraj vyhlásil
dotaèní program na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury, ze kterého by obec mohla získat dotaci na obnovu stávající
staré kanalizace z betonových trubek, která je ve patném stavu o délce 123 m. Rozpoètované náklady
1 003 907, Kè vè. DPH, uznatelné
náklady 756 675, Kè, minimální
úèast adatele 30%, realizace rok
2016. Financování je zajitìno rozpoètem obce na rok 2016.
Usnesení è. 106/2015/Z07.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje podání ádosti o dotaci od
Jè. kraje v roce 2016 z opatøení
Podpora výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury na akci
Obnova kanalizace v ulici Pod pejcharem.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. Informace o èinnosti finanèního a kontrolního výboru  za finanèní
výbor jeho pøedseda pan Ing. Bervida øekl, e pøi kontrolách neshledali
ádné závané nedostatky, drobnosti
byly operativnì øeeny a zapracovány.
Stejné stanovisko vyjádøila za kontrolní výbor pøedsedkynì sl. Mgr. Sochùrková.
Usnesení è. 107/2015/Z07.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
informace o èinnosti finanèního výboru a kontrolního výboru za rok
2015.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
13. ádost o pøíspìvek na akci
Stavební úpravy komunikací 
chodníky  zastupitelstvo obce na
svém jednání dne 11. 12. 2014 usnesením è. 42/2014/Z02 schválilo podání ádosti o pøíspìvek na akci Stavební úpravy komunikací v Chotovinách - chodníky z programu zamìøeného ke zvýení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016
vyhláeného Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Z dùvodu drobných nedostatkù v projek-
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tové dokumentaci nebyla ádost
úspìná. Po úpravì projektové dokumentace rada obce doporuèuje
podat tuto ádost i na rok 2016.
Rozpoètované náklady akce
3 689 508,92 Kè, dotace maximálnì 85 % z uznatelných nákladù.
Usnesení è. 108/2015/Z07.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje podání ádosti o pøíspìvek na rok 2016 ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci Stavební úpravy komunikací v Chotovinách - chodníky.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
14. Územní plán Chotoviny  pro
dalí pokraèování v poøizování zmìny
è. 2 územního plánu Chotoviny a poøizování nového územního plánu je
nutné urèit èlena zastupitelstva, který bude spolupracovat s poøizovatelem - Mìstským úøadem Tábor, odborem rozvoje.
Starosta navrhuje, aby tímto urèeným zastupitelem byl místostarosta
p. Jan Jordák.
Usnesení è. 109/2015/Z07.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny po
projednání urèuje pana Jana Jordáka, místostarostu Obce Chotoviny,
aby dle stavebního zákona spolupracoval s poøizovatelem pøi:
a) zpracování návrhu zadání zmìny
è. 2 územního plánu Chotoviny
i návrhu zadání nového územního plánu Chotoviny, dle ustanovení § 47 odst. 1 a 4 stavebního
zákona,
b) vyhodnocení výsledkù projednání a zpracování návrhu a rozhodnutí
o námitkách uplatnìných k návrhu
zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny i k návrhu nového územního plánu Chotoviny, dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Souhlasí 12, zdrel se 0, je proti 0.
Usnesení bylo pøijato.
Pan starosta informoval pøítomné,
e probíhají jednání se zájemcem
o stavbu provozu na výrobu krmení
pro domácí mazlíèky na pozemku
fa. Spilka a Øíha v Èerveném Záhoøí.
Pan starosta podìkoval zastupitelùm
za práci, kterou pro obec odvádìjí
a vem popøál hezké Vánoce a hodnì zdraví v roce 2016.
Skonèeno v 20:05 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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BARON Z KLOKOT

Probírat se starými soudními pøípady není pøíli zábavnou záleitostí, jak by se snad nìkomu mohlo zdát.
Jsme jiní nì nai dìdové a pradìdové, ijeme jinými problémy, jiné
je i nae nazírání na nìkteré trestné
èiny. Jiný je i právní øád. Proto není
nikterak snadné najít v té spoustì
soudních jednání pøípad, který by
souèasného ètenáøe v nìjakém smìru zaujal nebo trochu pobavil.
A pøece se to nìkdy stane! To kdy
se badateli mezi kauzami rùzných
ivotních ztroskotancù, zlodìjíèkù,
palièù, krkavèích matek, notorických
rváèù, sòatkových podvodníkù a kdo
ví kým jetì, podaøí najít pøípad ze
zvlátní skupinky lidí - místních typických figurek. Vìtinou to byli lidé,
kteøí se svým jednáním a celkovým
vystupováním odliovali od ostatních obèanù. Nìkdy to byli smutní
hrdinové, fyzicky nebo i duevnì postiení lidé, ale i známé, vemi mastmi mazané firmy, které páchaly
drobné trestné èiny, protoe jinak ani
nedovedly ít.
V Klokotech pøed sto dvaceti lety
byl takovou typickou figurkou jistý
Jakub Výrava, kterého ale nikdo nepojmenoval jinak, ne baron Jakub
z Klokot. Byl to mu drobné postavy, ponìkud nachýlené kupøedu, na
kterém byly nápadné kostìné, neobyèejnì rozmìrné okuláry sedící na
dùkladnì zvednutém nose, tak zvaném práèku. Pøitom z tváøe
pana barona nikdy nezmizel dìtský úsmìv. Tak ho v Klokotech onoho èasu znali mladí i staøí.
Jakub Výrava nebyl klokotským
rodákem. Pocházel z nedalekých Draic a samozøejmì nebyl lechtic, jak
by se snad podle jeho pozdìjího
predikátu mohli zdát. V mládí se

vyuèil poèestnému øemeslu koláøskému a veobecné mínìní o nìm bylo,
e je dobrák od kosti a navíc neobyèejnì vtipný èlovìk. Vlídné slovo
a vkusný ert mu byly nadeve, ale
mìlo to jeden háèek. To ve platilo,
pokud byl Jakub støízlivý, a to z klokotských obèanù pamatoval jen málokdo. Jakub Výrava byl permanentnì namol opilý, vytrvale blábolící
nejrùznìjí nesmysly. Se svou zákonnou manelkou il v hrubé nevoli a to snad odnepamìti. Aby nebohá ena sebe a svého muíèka
uivila, zapøahala se kadé èasné
ráno do malého vozíku, aby do Tábora dovezla èerstvé mléko. A tak
bìel èas.
V øíjnu roku 1892 se po Klokotech jako blesk roznesla zpráva, e
pro barona Jakuba si pøili èetníci
a vzali ho do vyetøovací vazby. Jak
to u v podobných pøípadech bývá,
hned nato se vyrojily zaruèené
zprávy o tom, co tento mu provedl,
ale zprvu nikdo nevìdìl nic urèitého. Výrava byl mezitím obalován
ze zloèinu veøejného násilí, vyhroování a z pøeèinu proti bezpeènosti
majetku. No, na jednoho èlovìka
toho bylo opravdu dost. Ale co se
vlastnì stalo?
Pan baron se onoho osudného
øíjnového dne dopotácel z hospody
domù, a i kdy jinak se enou nemluvil, dùraznì se otázal, co má pro
nìj ve pajzu. Manelka zøejmì nemìla mnoho chutí s ním v takovém
stavu diskutovat, a proto jen odsekla, a si vezme, co tam najde. Taková
odpovìï se panu manelovi zdála
ne dosti uctivou k hlavì rodiny. Proto se vrávoravým krokem odebral na
dvorek, kde stál mlékaøský vozík, který v blahých èasech zhotovil pro svou

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Jaroslav Köchert, Chotoviny
Ivana Kreisingerová Nováèková, Èerv. Záhoøí
Pavel Vácha, Øevnov
Rùena Pilaøová, Chotoviny
Ivana Peková, Chotoviny
65 let Aneka Králová, Chotoviny
Marie Koeluhová, Moraveè
70 let Antonín Voboøil, Chotoviny
Antonín Richter, Èervené Záhoøí
75 let Zdeòka Kotrlíková, Polánka
Eva Drailová, Èervené Záhoøí
80 let Josef Karas, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

milou jako svatební dar. Odmontoval z nìj bytelnou oj a vrátiv se do
svìtnice s bezpøíkladnou peèlivostí
rozmlátil celé její zaøízení. Po dobøe vykonané práci se pan baron vrátil do
hostince, aby se jak se patøí osvìil.
Kdy se Výrava posléze vrátil
domù, zjistil, e byt je prázdný. Hned
ho napadlo, e se jeho ena pøed
ním uchýlila k zeti, a proto se za ní
neprodlenì vypravil. Ze ale vèas zpozoroval, e ho tchán zøejmì hodlá
navtívit, a proto veden pudem sebezáchovy vyskoèil z okna a utekl
do polí. Jakubova manelka, znajíc
dobøe svého lechtice, mu pootevøenými dveømi vystrèila duchnu,
kterou baron vdìènì objal, pak se
jako palek svalil na zem a usnul
spánkem spravedlivých. To u ale
jeho ze dobìhl ke starostovi a pro
èetníky, kteøí si pro spícího barona
doli a vsadili ho do vìzení.
aloba a celý poèáteèní prùbìh
soudního jednání naznaèovaly, e to
tentokrát pro pana barona dopadne
dosti bledì, ale pøekvapivý obrat
v jednání nastal, kdy pøed soud
pøedstoupila korunní svìdkynì manelka obalovaného. Rezolutnì

prohlásila, e s obalovaným sice
dlouhodobì ije v neshodì, ale stále to je její manel, a proto odmítá
vypovídat. V tom okamiku se stalo
nìco neèekaného. Pan Jakub jako
struna vyskoèil z lavice obalovaných, a ne mohl kdokoli zasáhnout,
objal svou manelku a políbil jí tak
vøele, e málem ztratila dech.
V tomto duchu pokraèovalo
i dalí projednávání. Pøedvolaní
svìdci se buï na nic nepamatovali,
a kdy u nìco øekli, vdy to bylo ve
prospìch obalovaného. Kdy soudce jednoho svìdka znovu a ji trochu nevrle upozornil, e musí mluvit pravdu, dostalo se mu bezelstného vysvìtlení: Pane soudce vìdìj,
já pøece nemohu svìdèit proti naemu panu baronovi! Co by mi lidi
øekli? Snad i proto koneèný verdikt
soudu znìl, e Jakub Výrava je zprotìn obaloby, a to v plném rozsahu,
a nebylo divu, e ani dùstojní páni
soudci se neubránili úsmìvu, kdy
z okna jednací sínì vidìli, jak oba
manelé láskyplnì zavìeni do sebe
opoutìjí soudní budovu. Kam li?
No pøece na své panství - do Klokot.
Jaroslav Wimmer

Spolek pøátel koly Chotoviny

Vás srdeènì zve na tradièní

KARNEVAL
sobota

6. února 2016

od 15 do 18 hodin
Kulturní dùm Chotoviny

Vstupné 20 Kè
Èlenové spolku mají vstup zdarma.
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Jak tøídit nae odpady?

Tento pøehled by mìl být nápomocen naim obèanùm pøi správném
nakládání s odpady, které kadodennì produkují a jsou za jejich likvidaci spolu s obcí zodpovìdní. Zejména je dùleité vechny odpady dùslednì tøídit, aby nekonèily vechny
na skládce, kde za nì platíme skládkovné, nebo nìkde v pøírodì.
Take, kam tedy odpady ukládat:
Papír (noviny, èasopisy, kanceláøský papír, obalový papír, kartonové
krabice, atd. - nepatøí sem mokrý,
mastný nebo jinak zneèitìný papír)
Mení balíèky, které projdou otvorem, patøí do modrých kontejnerù,
vìtí mnoství a velké kartony na
sbìrný dvùr.
Sklo (nezneèitìné nápojové èiré
i barevné, tabulové sklo - nepatøí sem
porcelán, keramika, kameny, drátìné sklo, autosklo a zrcadla)
Zelené kontejnery nebo sbìrný dvùr.
Plasty (èiré i barevné PET lahve
a folie, barely, truhlíky, vekeré umìlohmotné obaly od drogistických
i jiných výrobkù, kelímky od potravin, apod. - nepatøí sem plastové
trubky a podlahové krytiny)

Odpad, který projde otvorem, patøí
do lutých kontejnerù, odpad jakékoliv velikosti na sbìrný dvùr.
Nápojový karton (krabice od nápojù - mléka, dusù, vína, lehaèky,
jogurtových výrobkù apod.)
Oranové kontejnery. Stanovitì
bez oranových kontejnerù - luté
kontejnery na plast nebo modré
kontejnery na papír.
Kovy (elezný rot, barevné kovy,
obaly - plechovky od konzerv, piva,
nealko, kovový odpad z výroby)
Sbìrný dvùr.
Objemný odpad (ve co je objemné a nevejde se do domovních popelnic). Sbìrný dvùr.
Døevo (nábytek, sedaèky, okenice
apod.). Sbìrný dvùr.
Pneumatiky (z osobních automobilù). Sbìrný dvùr - 4ks na technický prùkaz roènì.
Nebezpeèný odpad (vyjetý olej,
barvy, obaly zneèitìné nebezpeènými látkami, autobaterie, akumulátory, oleje z domácností apod.)
Sbìrný dvùr.
Smìsný komunální odpad (ve,
co u nejde jinak pouít a vytøídit)

Florbalisté v nadstavbì
v nejnií soutìi

Domovní popelnice
o objemu 110 - 240 l
nebo sbìrný dvùr.

Stavební odpady a zemina

(stavební su, beton, støení krytiny
- vyjma eternitu a lepenky)
Sbìrný dvùr - malá kára na nemovitost roènì.
Elektroodpad (vekeré vyøazené
elektrospotøebièe, árovky, záøivky,
monoèlánky, baterie, elektronika)
Èervený kontejner u sportovní haly
- malá elektronika (mobily, klávesnice...), monoèlánky a baterie, cokoliv na sbìrný dvùr.
Høbitovní odpad velký kontejner
pod høbitovem  vìnce a jakýkoliv
odpad z hrobù. Kontejnery nad
høbitovem  mení odpad z hrobù,
NE vìnce.

Odpad ze zahrad (listí, tráva, vìtve atd.)

Vìtve  prostor vedle sbìrného dvora.
Ostatní zahradní odpad  kompostárna proti sbìrnému dvoru.
H. Heømánková

Informace k dani z nemovitých vìcí na zdaòovací období roku 2016 pro Obec Chotoviny
Prùm. cena zem. pùdy v Kè/m2
Beranova Lhota
7,04
Brouèkova Lhota
6,57
Èervené Záhoøí
5,81
Chotoviny
5,93
Jeníèkova Lhota
6,06
Liderovice
6,10
Moraveè
3,85
Øevnov
5,83
Sedleèko
5,05
Vráná
6,31
Koeficient pro výpoèet danì ze stavebních pozemkù (F), budovy obtých domù (H), ostatních budov (I),
bytù (R) a ostaních jednotek (Z) je
stanoven pro vechny èásti obce = 1,4
PODÁNÍ DAÒOVÉHO PØIZNÁNÍ
Daòové pøiznání, pøípadnì dílèí daòové pøiznání, je na zdaòovací období roku 2016 nutno podat pøíslunému územnímu pracoviti, kde
je umístìn spis poplatníka, nejpozdìji do 1. února 2016.
Noví poplatníci danì podají daòové
pøiznání na územní pracovitì dle
pokynu GFØ  D  12, který je
k dispozici na kadém územním
pracoviti, pøípadnì na níe uvedené internetové adrese.
Pøiznání k dani z nemovitých vìcí
lze zpracovat s vyuitím daòového
portálu na internetové adrese:
http://www.financnisprava.cz
V aplikaci Daò z nemovitých vìcí 
koefecienty jsou pro zpracování
daòového pøiznání dostupné údaje
za celou Èeskou republiku.
Pokud nebylo daòové pøiznání podáno vèas, pøípadnì nebylo podáno vùbec, vzniká pøi splnìní zákonných podmínek poplatníkovi
danì povinnost uhradit pokutu.

SPLATNOST DANÌ
Z NEMOVITÝCH VÌCÍ
Nepøesahuje-li celková roèní daò
z nemovitých vìcí èástku 5 000 Kè,
je pro vechny poplatníky danì splatná najednou do 31. kvìtna 2016.
Ke stejnému datu lze zaplatit daò
najednou i pøi vyí èástce.
Èiní-li celková daò více jak 5 000 Kè,
je daò splatná ve dvou stejných splátkách: u poplatníkù danì provozujících zemìdìlskou výrobu a chov ryb
nejpozdìji do 31. srpna a do 30.
listopadu 2016, u ostatních poplatníkù danì nejpozdìji do 31. kvìtna
a do 30. listopadu 2016.
Není-li splátka danì nebo splatná
daò uhrazena nejpozdìji v den její
splatnosti, vzniká poplatníkovi pøi
splnìní zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.
Bezhotovostní placení danì:
bankovní úèet Finanèního úøadu pro
Jihoèeský kraj  èíslo:
7755-77627231/0710
IBAN:
CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
BIC kód: CNBACZPP
konstantní symbol:
1148  platba pøevodním pøíkazem
1149  platba potovní poukázkou
variabilní symbol:
fyzická osoba  rodné èíslo
právnická osoba  IÈ
Úøední hodiny podatelen územních pracovi Finanèního úøadu
po, st 8.00  17.00  út, èt 8.00  15.30  pá 8.00  14.00
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UPOZORNÌNÍ:
V souèasnosti ji nelze zaplatit daò
na zruené úèty pøedchozích finanèních úøadù. Pokud poplatník provede platbu své daòové povinnosti
na zruený bankovní úèet, vystavuje se nebezpeèí, e jeho daòová
povinnost nebude øádnì zaplacena
a hrozí i sankce z dùvodu prodlení.
Platba bude poplatníkovi vrácena
zpìt, nebude ji automaticky pøesmìrována na správný úèet.
Úhrada danì prostøednictvím SIPO:
Novì zavedená sluba umoòuje
poplatníkùm bezstarostné placení
danì z nemovitých vìcí prostøednictvím SIPO podle Podmínek
zvìøejnìných finanèní správou.
Pro zøízení sluby poplatník vyplní
Oznámení o placení danì z nemovitých vìcí prostøednictvím SIPO
a s dokladem o pøidìlení spojovacího èísla SIPO nebo aktuálním
rozpisem bezhotovostní platby
SIPO doruèí územnímu pracoviti,
na nìm má veden spis k dani
u nemovitých vìcí. Spojovací èíslo
SIPO lze pøípadnì získat na kterékoliv potì.
Pokud poplatník pøedá podklady do
31. ledna 2016, bude daò hrazena
prostøednictvím SIPO ji v roce
2016.Daò bude automaticky hrazena i v následujících zdaòovacích
obdobích i v pøípadì zmìny výe
stanovené danì z nemovitých vìcí.
Úhrada danì v hotovosti:
UPOZORNÌNÍ:
Daò v hotovosti je moné hradit
pouze na Územním pracoviti
v Táboøe, Budìjovická 2923
Tel.: 381 480 111
v pondìlí a ve støedu
v pokladních hodinách
od 8.00 do 11 a od 12 do 15 hod.

V pøedposledním kole museli florbalisté získat
minimálnì jednu výhru, aby byla
ance na lepí soutì ne pøebor.
Byl to ale pøetìký úkol, protoe nás
èekaly první dva týmy tabulky. První
zápas proti lídrovi Rychlé rotì nadìji nedal. Zápas se vyvíjel jednoznaènì a soupeø ji v prvním poloèase takøka rozhodl. Dával jeden gól
za druhým a my jsme sníili Davidem Èechem a na 1:5. V druhém
poloèase jsme se sice snaili o vyrovnání, ale po poèáteèním sníení
Václavem Praákem a Luboem Kovaøíkem na 3:5 soupeø pøidal, zvýil
na 3:8. My jsme jen Ondrou Mládkem kosmeticky upravili výsledek na
koneèných 4:8. Druhý zápas proti
Plané byl lepí, dreli jsme kontakt.
Soupeø se ujal vedení, my jsme zakrátko vyrovnali Ondrou Èechem.
Do poloèasu znova vedl 2:1. Po
zmìnì stran jsme díky Lukái Carvovi vyrovnali a pak jsme byli lepím týmem, ale gólovì jsme se neprosadili. V samostatných nájezdech
jsme neskórovali, a soupeø byl 100%
a odnesl si vítìzství.
V posledním kole jsme se utkali
s Realem o poslední místo skupiny.
Tento zápas se nevyvíjel pro nás
dobøe, v polovinì poloèasu jsme
prohrávali 0:2. Do poloèasu se nám
povedlo sníit neúmyslným kopnutím tìpánem Mládkem na 1:2. Po
pøestávce nabral zápas gólové obrátky. Nejdøíve Petr Havlík vyrovnal,
pak Luká Carva otoèil na 3:2. Za
pìt minut Luká Carva zvýil na 4:2.
Z protiútoku soupeø sníil na 3:4.
Zaèala pøetahovaná o výsledek. Nejdøíve Ondra Mládek zvýil na 5:3
a bìhem minuty soupeø kontroval na
4:5. Luká Carva zavril hattrick na
6:4, a kdy se soupeø nadechoval
k závìreènému náporu, Václav Praák ml. zvýil necelé dvì minuty pøed
koncem na 7:4. Konec jsme ji pohlídali. Tento výsledek znamenal, e
nemùeme skonèit poslední. Poslední zápas proti Double Penetration jsme zaèali dobøe a po 8 vteøinách vedli 1:0. To bylo na dlouho
ve. Dalí góly padaly a v druhé
pùli. Soupeø pøidal v bìhání, agresivitì, støílel góly, my jsme se nechali vyluèovat a nebyli jsme schopni gólovì reagovat. Dali jsme 3 tyèky
a 2 bøevna. A za stavu 1:5 jsme pøekonali gólmana Václavem Praákem
ml. Vzhledem k tomu, e do konce
chybìly 2 minuty, na obrat ji to nebylo. Zápas skonèil 2:5. Po seètení
vech výsledkù v nadstavbì budeme
hrát Okresní pøebor TFbL pro týmy,
které obsadí 13.  18. místo.
P. Havlík

Tabulka

1. Rychlá rota Tábor
2. Fbk Planá n./Lu.
3. Pacovtí Blbouni
4. Double Penetration A
5. Draci Chotoviny
6. Real Tábor

skóre body
49:25
38:22
47:23
31:40
27:50
27:60

23
21
21
15
7
3
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Mistrovství oddílu kuelek jednotlivcù pro rok 2016

Letoní termín pro mistrovství
oddílu jsme vybrali a po skonèení
vech oslav vánoèních svátkù a Nového roku na sobotu 2. ledna 2016.
Dvoukolový systém na 2 x 100 hodù
se zaèíná bìhem podzimu jedním
mistrovským zápasem a druhý, závìreèný právì tímto turnajem.

Nejvíce se daøilo a titul pøeborníka oddílu v muské kategorii i celkovì letos obhájil Honza Bartoò za
879 poraených kuelek. Na druhém
místì, v bitvì o kadou poraenou
kuelku, skonèil Zbynìk Hein 875,
tøetí Jirka Svaèina 850, který tímto
výkonem zároveò ukoøistil titul pro

Mikuláské koulení 2015

Sobota 12. prosince
2015 patøila tradiènímu Mikuláskému koulení o ceny.
Po sobotním obìdì si nalo cestu na kuelnu kolem 50 dìtí. Jako
kadoroènì bylo ve pøipraveno a pøi
nadeném zápolení se projevilo
i mnoho nových nadìjí. Nakonec
vichni odcházeli, doufáme, spokojeni i s vykoulenými dárkovými balíèky, upomínkovými pøedmìty a cenami pro vítìze.
V kategorii dìtí neregistrovaných,
vyhrála Amálka Lachoutová 26 bodù,
druhý byl Vojtíek Vacko 24, tøetí
po doplòkovém rozhozu Janièka
Koøená 24 poraených kuelek na
5 hodù do plných. V dìtech registrovaných se nejvíce daøilo opìt Pavlovi Makovcovi 33, druhý Martin Makovec 28, tøetí Jana Bartoòová a Danny Pultar 27 bodù.
Po vyhláení výsledkù, drobném
úklidu a uklidnìní nervù zahájili
sportovní boje dospìlí v kategoriích
mui, eny a neregistrovaní. Na drahách se støídaly originální hrací styly s propracovanou technikou, tìké
zaèátky v ohroení zdraví a ivota,
hodnotné výkony v podání bývalých
kuelkáøù a skrytých talentù.
Veèer bylo dobojováno, vyhláeny výsledky a pøedány ceny.
Dospìlých se letos zúèastnilo

AKTUÁLNÍ TABULKY
Drustvo A  Divize Jih

1. TJ Loko È. Budìjovice
22
2. KK Slavoj irovnice
20
3. TJ Jiskra Nová Bystøice
17
4. TJ Nová Vèelnice
16
5. TJ Sokol Chotoviny
16
6. KK Lokomotiva Tábor B
14
7. TJ Nové Mìsto na Moravì 11
8. TJ Sokol Èastrov
11
9. TJ Kamenice n. Lipou F
11
10. TJ CHJK Jihlava
10
11. TJ Start Jihlava
10
12. TJ Slovan Jindø. Hradec
9
13. TJ Tøebíè B
8
14. TJ Centropen Daèice D
7
Jednotlivci 120hs- umístìní/prùmìr:
3. místo Hein 564, 13. Bartoò 548,
32. Hrstka 534, 62. Foøter 517,
63. Køemen 517, 66. Vacko 507,
79. Bervida 490.
Jednotlivci 100hs - umístìní/prùmìr:
4. místo Bartoò 453, 13. Køemen
440, 18. Hein 437, 47. Foøter 418,
53. Vacko 417, (bez umístìní Hrstka 443, Bervida 429, Otradovec 428,
Filip 420).

pouze kolem 40 neregistrovaných
i registrovaných hráèù a hráèek, pomìrnì organizaènì nelehká akce by
si pøítì urèitì zaslouila vìtí úèast.
V kategorii muù registrovaných
zaskoèil vechny ostatní vìkem sice
jetì dorostenec Pavel Makovec, který výborným výkonem 39 kuelek
vyhrává a odnáí si bobika. Druhé
místo obsadil Honza Foøter 37, tøetí
Lubo Bervida shodnì s Láïou
mejkalem 36 kuelek.
V enách vítìzí Alena Makovcová 35, druhá Lenka Køemenová 33,
tøetí místo Klára mejkalová 32 poraených kuelek.
Kategorie neregistrovaných pøináí vdy urputné boje, nadení, ale
také veliká zlepení oproti minulým roèníkùm. Radostné hodovky
a osobní rekordy jsou vyvrcholením
snaení.
Letos se na závìr radoval ná
dlouholetý pøíznivec a nejaktivnìjí
hráè Zdenìk Pisa z Beneova, kdy
poráí 34 kuelek a vítìzí. Druhé
místo vybojovala a v závìreèném
rozstøelu legenda chotovinských
kuelek Jarda Rukavièka, tøetí místo
Marian Vylít a Michal Malenický,
kdy vichni nahráli 32 kuelek.
Nejdùleitìjí ale byla sportovní
pøátelská atmosféra a dobrá zábava
pro vechny.
Velké podìkování patøí naim
tìdrým sponzorùm za vìcné ceny
a finanèní podporu.
Dìkuji èlenùm za ceny, pomoc
a organizaci.
Vám vem ostatním za úèast
a pøízeò kuelkáøskému sportu.

PO PODZIMNÍ ÈÁSTI

Drustvo B  Krajský pøebor I

1. TJ Sokol Sobìnov
14
2. TJ Jiskra Nová Bystøice
14
3. TJ Spartak Trhové Sviny
13
4. TJ Sokol Chotoviny B
13
5. TJ Tatran Lomnice n. Lu. 12
6. TJ Loko È. Budìjovice
12
7. TJ Nová Ves u È. B.
10
8. TJ Dynamo È. Budìjovic 10
9. KK Èeský Krumlov
10
10. TJ Spartak Sobìslav
9
11. TJ Kunak A
9
12. TJ Sokol Nové Hrady
6
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
28. místo Køemenová Lenka 412,
32. Chobotský 412, 40. Svaèina 409,
47. Makovcová 407, 54. Køemenová Hana 401, 57. Kuèerová 398,
67. Svatoová 392, (bez umístìní
Filip 417).

mistra v seniorské kategorii. V enách byla nejlepí Iva Svatoová 830,
druhá Alena Makovcová za 818, tøetí Gábina Kuèerová 814 kuelek.
Ji tradièní oddílový závìr roku
se opravdu vydaøil, pobavili jsme se,
pochutnali na výborném guláku
a teï jen mùeme oèekávat jarní líté

souboje ve vech
soutìích. Jsme pøipraveni !
Ve dnech 7.  10. ledna 2016 nás
èekají Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor, následnì 30. ledna Mistrovství Kraje. Naim zástupcùm
popøejme dobré výkony a pìknou
reprezentaci oddílu.

Podzim kuelkáøských
soutìí 2015 / 2016
Drustvo A  Divize Jih

Chotoviny  TJ Sokol Èastrov
2550 - 2542  6 : 2
Bartoò 451,
Foøter 428, Vacko 414, Bervida 398, Hein 431, Filip 428.
V tomto utkání jsme pøivítali jediného naeho pøemoitele na domácí
kuelnì v loòské sezónì. Tento neoblíbený soupeø nás opìt potrápil. Po
prvních dvojicích prohráváme o 71 kuelek a velmi pomalu náskok stahuje Honza B., Lubo vítìzí jen na dílèí body, Zbynìk té stahuje dùleitých 30 kuelek, ale nejvìtí drama je a na závìreènou dvojici. Díky
Miloovi, který musel zaskoèit z déèka kvùli rozrùstající se marodce,
jsme otoèili tento duel ve svùj prospìch a dùleité body zùstávají doma.
TJ Jiskra N. Bystøice  Chotoviny 3194 - 3231  3 : 5
Hein 581,
Vacko 530, Køemen 527, Foøter 533, Bartoò 574, Bervida 486.
Poslední podzimní zápas v roce 2015 jsme sehráli v Nové Bystøici. Z této
kuelny se nám daøilo získávat body. Pøáli jsme si i tentokrát, aby se to
podaøilo. První dvojice prohrává, ale Honzové následnì své duely vyhrávají a drama opìt mue zaèít. Luboovi se moc nedaøí, ale Zbynìk
pøidává hod po hodu kuelky na naí stranu a díky jeho velmi pìkné høe
se nám podaøilo zvítìzit a body opravdu vezeme domù.
Po podzimní èásti jsme obsadili pátou pøíèku se stejným poètem bodù na
ètvrtou pøíèku. Soutì je velmi nároèná a zvítìzit na venkovních kuelnách
je èím dál tìí. Také nám chybìlo to povìstné tìstíèko, kdy nám k vítìzství
chybìlo opravdu málo. Na první místo nám chybí 6 bodù, ale na jaøe se
urèitì budeme snait toto manko stáhnout a porvat se o co nejlepí umístìní. Tímto bych chtìl pozvat fanouky na jarní zápasy, protoe i jejich podpora je pro nás dùleitá.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 15. 1. 17:30 Chotoviny  TJ Nové Mìsto na Moravì
pátek 5. 2. 17:30 Chotoviny  TJ Centropen Daèice

Drustvo B  Krajský pøebor I

Domácí utkání jarní èásti:
pátek 22. 1. 17:30 Chotoviny  TJ Kunak
pátek 12. 2. 17:30 Chotoviny  TJ Dynamo Èeské Budìjovice

Drustvo D  Okresní pøebor

Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2321 - 2299  5 : 3
Filip 436,
mejkalová 361, Kubeová 401, Otradovec 403, mejkal 329, Nový 391.
Klárka se na zaèátku trápí, ale na soupeøku to staèí, druhá Anièka prohrává o pìt kuelek. Prohráváme dalí dva duely a devìt kuelek celkem. Musíme oba dalí soupeøe porazit a zvrátit skóre. To se nakonec
daøí, kdy Michal vyhrává o 23 a Milo o 8. Nerváèek a do konce!
Pohled na tabulku je pìkný, první
Drustvo D  Okresní pøebor
místo, jedna prohra o 3 kuelky
1. TJ Sokol Chotoviny D
19
a jedna venkovní remíza. Ostatní
2. KK Lokomotiva Tábor C
17 utkání vítìzná. Gratulace!! Na jaøe
3. TJ Silon Sezimovo Ústí D 13 nás èekají ji pouze tøi zápasy zá4. KK Lokomotiva Tábor E
11 kladní èásti a potom loterie v podo5. TJ Silon Sezimovo Ústí C 10 bì vyøazovacích bojù. Tak snad se
6. TJ Spartak Sobìslav B
10 bude daøit v play-off jako loni a ob7. KK Lokomotiva Tábor D
8 hájíme titul Mistra okresu i kdy to
8. TJ Sokol Chýnov B
0 bude urèitì tìké.
Domácí utkání jarní èásti:
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
1. místo Makovec Pavel 441, 8. Otra- støeda 13. 1. 16:00 hodin
dovec 420, 10. Filip 415, 15. Kube- Chotoviny  KK Lokomotiva Tábor D
ová 403, 17. Nový 402, 34. mej- støeda 20. 1. 16:00 hodin
kalová 381, 37. Dìd 378, 49. mej- Chotoviny  TJ Silon Sez. Ústí C
M. Vacko
kal 366.
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2015
LEDEN

Hned na zaèátku nového roku
o sobì daly Chotoviny výraznì vìdìt. Mladí pøípravka suverénnì
ovládla domácí halový turnaj. Postupnì smetla Borotín, Chýnov
a Draice, k tomu remizovala s Mladou Voicí a vítìzství v turnaji zùstalo zaslouenì doma. Jetì poslední den prosince vznikla nová tradice, silvestrovský fotbálek, mezi dorostem a mui. Zkuenìjí mui nedali mladím anci a vyhráli. Jako
správná tradice se hrálo i na pøelomu tohoto roku. O tom, jak se tentokrát turnaj povedl, si pøeètìte
v dalím èlánku.

ÚNOR

Druhý mìsíc v roce byl velice
pestrý. Vedle tradièního makarního prùvodu se chotovintí mui spoleènì s dorostem zaèali pøipravovat
na druhou èást sezóny. Tvrdé tréninky v hale, nabírání kondice, bìhání po obci a také vydaøené zimní
soustøedìní na Mozolovì, napomohly týmùm do bojù v jarní èásti soutìí. Mui také odehráli pøátelská
utkání, nejprve prohra s Chýnovem,
týmem z I. A tøídy, a pak jednoznaèná výhra s Olympem Tábor. Znovu
o sobì dala také vìdìt mladí pøípravka, která vydøela první pozici i na
turnaji v Sobìslavi. Soupeøùm
z Chýnova, Draic a Vìtrov nedala
anci a kluci odjídìli domù se zlatými medailemi na krku.

BØEZEN

Ani v bøeznu nebyla nouze o pøedstavení chotovinských týmù. I kdy
hlavní bøeznová událost rozhodnì
v reii Chotovin nebyla. Konal se pátý
roèník hokejbalového zápasu mezi

Chotovinami a Èerveným Záhoøím.
Tento rok byl výsledek jednoznaèný,
hráèi z pod kopce porazili chotovinské 5:1! Také zaèalo fotbalové
jaro. Konec bøezna nabídl zajímavý
zápas, derby dorostu s Mladou Voicí, které skonèilo nerozhodnì 3:3.
Nepøíjemnou zprávou bylo to, e
mui vypadli po prohøe 2:3 s Lomem z Poháru Èeské Poty.

DUBEN

Fotbalové soutìe byly v plném
proudu. Daøilo se dorostu, který se
po derby dostal na sérii 7 zápasù
bez prohry v øadì a okupoval pøední
pøíèky I. A tøídy. Dokázal si poradit
s mìsty jako Týnem n. Vltavou, Sobìslaví nebo Novou Vèelnicí. Dalím úspìným týmem byli mui. Ti
ale dreli, na rozdíl od dorostu, pouze domácí neporazitelnost 7 zápasù. Venku u to taková sláva nebyla
a mylenka trenéra Køíky na postup
se pomalu vytrácela. Nedaøilo se ani
týmu mladích ákù v nabitém krajském pøeboru, ten ztrácel i nadìji na
záchranu.

KVÌTEN

V poøadí pátý mìsíc byl pro Chotoviny velice úspìný. Ale bohuel
jen díky tradièní výstavì kvìtin, kde
padl návtìvnický rekord. Z pohledu chotovinského fotbalu to tak slavné nebylo. Dorostu skonèila fantastická série bez prohry, kdy s Bechyní prohrál 0:3. Nejsledovanìjí tým
Chotovin, mui, ztratil anci na postup do krajské elity a bylo jasné, e
i dalí sezónu to bude pouze okresní pøebor. Také áci nebudou na kvìten 2015 vzpomínat dobøe, protoe
u bylo jasné, e tým pod vedením
trenérù erpána a Filipa krajský pøebor neudrí. V obrovské konkurenci
mìst se obec s tlakem nevypoøádala.

ÈERVEN

ve vech kategoriích. Pro podzim
velmi omlazený tým muù mìl nevyváené výsledky, výhra støídala
prohru. Jejich bilance v prvních 7 zápasech byla: 3 výhry, 3 prohry a 1 remíza. V týmu je hodnì mladých, kteøí
teprve sbírají zkuenosti. Do hry zasahuje dokonce i patnáctiletý David
Èech. Zato dorost navázal na senzaèní výhru ze srpna a rozdával jednu vysokou výhru za druhou. Výhry
4:1, 4:1, 6:0, 15:0 a 8:0 hovoøí za
ve. Dorost se tìmito výsledky dostával na pici celé tabulky.

ÈERVENEC/
SRPEN

ØÍJEN

Èerven je mìsícem, kdy konèí
vechny fotbalové soutìe. Pro nìkoho byl roèník úspìný, pro nìkoho naopak. Vedle muù, kteøí tìsnì
do I. B tøídy nepostoupili, se daøilo
dorostu, který skonèil na 4. místì
i díky spolupráci s FC MAS Táborsko. Daøilo se také kadetùm pod
vedením trenérky Mareové, kteøí
skonèili soutì na 6. místì a navíc
v závìru sezony vyhráli turnaj
v Lomnici nad Lunicí.

Pro mue skonèila sezóna o nìco
déle ne pro ostatní týmy, jeliko se
vydali na daleký výlet do Buchlovic.
Na oslabenou výpravu Chotovin neèekalo nic lehkého, týmy z Èeska
i Slovenska. I proto z toho byly na
buchlovickém stadionu dva zápasy
a dvì prohry. V èervenci docházelo
k èásteèným opravám fotbalového
høitì. Na zaèátku èervence také dokázal výbìr muù obhájit turnaj
v Nadìjkovì. Jednalo se o výbìr hráèù nìkdejího B týmu. Jetì pøed
koncem prázdnin se rozbìhla sezóna vech týmù. Dorostenci do ní
vstoupili prohrou, jedinou za celý
podzim. Dalí zápas byl vak úplnì
jiný - dorostenecký tým dokázal pøepsat historii chotovinského fotbalu,
kdy rekordnì vyhrál proti Plané nad
Lunicí 32:0! Mui do sezóny vstoupili také vysokou výhrou 5:0 proti
Borotínu. I do poháru vstoupili mui
dobøe, kdy dokázali porazit Dynamo Boejovice.

ZÁØÍ

V záøí se sezóna rozjela naplno

Silvestrovský fotbálek byl v reii zahranièních hráèù

Nová tradice se udrela. Minulý rok se mui, kamarádi a rodièe utkali s týmem dorostencù. Starí tìsnì
vyhráli 24:21, a tak se èekalo, jestli tento výkon zopakují
i pøítí rok. Na pøelomu roku, na Silvestra, se znovu
vichni seli a li si pøed veèerními radovánkami zahrát
do haly fotbal. Tentokrát byla událost na vyím stupni
a hrál se pro zmìnu turnaj.
Ètyøi nabité týmy se proti sobì postavily tváøí v tváø.

Nejdøíve kadý s kadým a pak dva nejhorí týmy o tøetí
místo a nejlepí o první.
Základní èást vyhrál tým okolo dvou hráèù z dorostu
Táborska, Mendela a L. Carvy, doplnìný o Kubelu,
J. Váchu a Makovce. Postupnì porazili tým T. Vrhela,
který mìl v týmu Klejnu, P. mejkala, T. Váchu a Smaíka. Potom si poradil s týmem Bondareva, který hrál
spolu se svým bratrem, Plecitým, O. mejkalem, J. Vrhelem a Dvoøákem. Nakonec remizoval s týmem trenéra
Køíky, který mìl u sebe Vycpálka, M. Carvu, M. Moose,
J. Moose a Køemena.
V boji o tøetí místo si potom poradil tým Køíky
s týmem T. Vrhela a svoje tøetí místo jetì dlouho po
turnaji v hale slavil. Ve finále tým Bondareva vrátil vechno i s úroky mistrovi základní skupiny a turnaj ovládl.
Teï u èeká tým dorostu a muù zase práce. Bude se
tvrdì trénovat, nabírat kondice a chystá se i soustøedìní.
Snad vechno vyjde a na jaøe se týmy pøedvedou v tom
nejlepím.

V øíjnu jsme vám pøinesli rozhovor s nadìjnými bratry Èechovými,
kteøí pravidelnì nastupují za dorost
i mue a i pøes jejich nízký vìk patøí
mezi opory. Podzimí èást okresního
pøeboru muù skonèila. Chotoviny
mají pro jarní sezónu pøipravené
pìkné páté místo s dvaceti body.
I v øíjnu pokraèovala velká jízda dorostencù. Pøidali dvì výhry na penalty, pokraèovali vysokou výhrou
9:1 nad Kunakem a 5:0 nad Novou
Bystøicí. Vechny øíjnové zápasy
mìly stejnou vlastnost - dorost nebyl v plné síle, mnohokrát musel
dohrávat jen s deseti hráèi. A co víc!
Válí také áci, po podzimní èásti se
osamostatnili na èele okresního pøeboru s vynikajícím skóre 86:4. Výhry jako 21:0, 14:0, 13:0, 12:0 nebo
10:0 nejsou pro áky ádným problémem. Mládenické týmy tedy
o góly nouzi nemají. Mladí áci se
po podzimu umístili na 3. místì.

LISTOPAD

V listopadu u mìly vechny týmy
kromì dorostu dohráno. Dorostence èekal pøímý souboj o první místo
s Bechyní. Ten bohuel pro Chotovinské nevyel úplnì podle pøedstav,
ale i bod z høitì soupeøe za prohru
na penalty není nic patného. Odehrála se také pøedehrávka s jediným
podzimním pøemoitelem v základní hrací dobì - Chýnovem. Odveta
vyla dobøe, Chotoviny vyhrály 2:0.
Podzimní èísla dorostu hovoøí za
ve: celkové skóre 90:11, krásné
2. místo a domácí neporazitelnost
se skóre 53:0!

PROSINEC

Tento mìsíc je vdy spojený
s udrovací fází v hale a také s mikuláskou nadílkou, kterou znovu oddíl poøádal. Hráèi i trenéøi oblékli
masky a vyrazili do ulic. Doufejme,
e rok 2016 bude alespoò tak úspìný, jako byl ten pøedchozí!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

