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ZDARMA

absolvovaly netradièní soutìní disciplíny, které si pro nì pøipravil pan
Josef Pazourek. Vytahování høebíkù, plnìní lahve vodou, vázání uzlù
nebo stavìní vìe ze suenek lo
nejlépe naim hasièùm. Gratulujeme!
Organizátoøi slavností pozvali do
Chotovin také populární zpìvaèku
a hereèku Petru Èernockou. Kdy
zpívala své hity, nikomu nevadilo,
e se na nás z nebe valí proudy vody.
O doprovodný program se postaraly èlenky Spolku pøátel koly
Chotoviny. Na prostranství pøed kostelem byly pøipravené hry a soutìe
nebo si dìti mohly nechat namalovat na oblièej pìkný obrázek. Pre-

miérovì mohli také návtìvníci slavností navtívit jarmark s øemeslnými a regionálními produkty. O trvalou vzpomínku na slavnosti se postaral fotokoutek, kde na poèkání se
mnozí z nás nechali vyfotografovat.
Po vyhláení opravdu bohaté
tomboly, která by se neobela bez
tìdrých darù sponzorù naich slavností, patøil program u jen hudebním vystoupením. Mladá pop rocková kapela Czech It nám dokázala,
proè se umístila na 3. místì v soutìi Objev roku na prestiních hudebních cenách ebøík 2019 a stala se
Divokou kartou rádia Evropa 2.
Czech It na pódiu pozdìji vystøídala kapela La Sklerosa, která známé hity hrála a do ranních hodin.
Tøenièkou na pomyslném dortu
bylo hudební vystoupení cimbálové
kapely z Buchlovic. V hostinci U Sluneèkù nezùstalo jediné místo volné,
kdy Buchlováci hráli a zpívali lidové písnièky.
Organizátoøi slavností dìkují
vem sponzorùm za jejich dary
i pomoc a pøedevím vem návtìvníkùm, kteøí ve vskutku proprenou
sobotu nezaváhali a na Chotovinské
slavnosti zavítali. Ji nyní se tìíme
na setkání bìhem Chotovinských
slavností 2020!

Chotovinské slavnosti 2019

Také v letoním roce uspoøádala
obec Chotoviny pro své obèany slavnosti s bohatým kulturním programem. V sobotu 10. srpna úderem
13. hodiny rozeznìla høitì dechová kapela Vysoèinka. Pìt muzikantù, zpìvák i zpìvaèka v klasických
krojích z Vysoèiny pøedvedli svùj
iroký repertoár k tanci i poslechu.
Slavnostního zahájení se jako obvykle ujal pan starosta Mgr. Zdenìk
Turek spolu se senátorem a starostou Mladé Voice Mgr. Jaroslavem
Vìtrovským a po celou dobu Chotovinských slavností nás skvìle provázel moderátor Jan Pavlíèek.
Letoní roèník slavností chtìl
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u pøíleitosti 100. výroèí od vzniku
TJ Sokol Chotoviny vzdát hold èlenùm Sokola, kteøí jméno naí obce
proslavili na celé øadì sportovních
akcí. Proto poté, co Ing. Lubo Bervida, pøedseda TJ Sokol Chotoviny,
krátce pohovoøil o vzniku a historii
Sokola v Chotovinách, byli ocenìni
zaslouilí èlenové. Obec Chotoviny
a TJ Sokol Chotoviny takto podìkovaly Marii Balkové, Jiøinì Pekárkové, Milui Jandové, Rùenì Bervidové, Josefu Procházkovi, Jaroslavu vecovi, Miloslavu Pekárkovi,
Ivanu Køíkovi, Miloslavu Klejnovi
a in memoriam také panu Frantiku
Vrchotovi.
Pro sportovce a fanouky parkouru bylo pøipravené pøedstavení In
Motion Academy. Mladí parkouristé
pøedvedli, e skákat pøes pøekáky
se dá mnoha zpùsoby, a kdy saltem
pøeskoèili najednou hned nìkolik
leících odválivcù, mnohým z divákù se tajil dech. Nadení kluci
z Chotovin po vystoupení In Motion
Academy absolvovali workshop, kde
se nìkterým parkourovým trikùm
mohli sami nauèit.
Ve sportovním duchu se nesl
i dalí bod programu. Ètyøèlenné
týmy hasièù z Buchlovic, fotbalistù
z Chotovin, kuelkáøù z Chotovin
a hasièù z místní zásahové jednotky

Martina Sochùrková

(Dalí fotografie na stranách 2., 3. a 4.)
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis a usnesení z 5. zasedání konaného dne
22. srpna 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úøadu Chotoviny. Nebyly k nim vzneseny námitky
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Filip, p. MUDr. Horák, p. Jordák,
p. Ing. Junová, p. Malenický,
p. Mgr. Mendel, p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná, p. Praák,
sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. MgA. Volfová.
Omluveni: p. Mgr. Bìtíková,
p. Moos.
Návrh usnesení: p. Mgr. Mendel,
p. Ing. Novotná.
Ovìøovatelé: p. Filip,
sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání z.o.
2. Pozemky.
3. Odmìòování zastupitelù
z oddávání.
4. Informace z rady obce.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
6. Rozpoètové opatøení è. 8.
Jednání zahájil pan starosta,
pøivítal pøítomné, konstatoval,
e zastupitelstvo bylo øádnì
svoláno a je usnáení schopné,
protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.
Dále starosta seznámil pøítomné s programem jednání a navrhl jeho rozíøení o bod:
7. Výstavba hal spol. ACCOLADE
 vliv na ivotní prostøedí.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuse a hlasování budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis
a usnesení ze 4. zasedání byly
ovìøeny p. Mgr. Bìtíkovou a sl.
Mgr. Sochùrkovou, byly øádnì
zveøejnìny na úøední desce.

a jsou proto povaovány za
schválené.
Jak jsou jednotlivá usnesení plnìna, zkontroloval pan starosta.
2. Pozemky
 bezúplatný pøevod pozemku
parc.è. 307/29 v k.ú. Èervené
Záhoøí  Obec Chotoviny pøipravuje realizaci akce Vodovodní
propoj mezi Èerveným Záhoøím
a prùmyslovou zónou. Trasa
vodovodního øadu vede obecní
úèelovou komunikací, ulice Na
drahách. Pozemek parc.è. 307/
29 k.ú. Èervené Záhoøí, ostatní
plocha, komunikace, po kterém
mimo jiné vede tato úèelová
komunikace, je v majetku Státního pozemkového úøadu. Pro
realizaci výe zmínìné stavby
a také pro usnadnìní správy
a údrby komunikace Na drahách je nutné pøevést pozemek
do vlastnictví obce. Z výe uvedených dùvodù chce obec poádat o bezúplatný pøevod tohoto pozemku do vlastnictví
obce.
Usnesení è. 74/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
ádost o bezúplatný pøevod
pozemku parc.è. 307/29 v k.ú.
Èervené Záhoøí do vlastnictví
obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej pozemku parc.è. 480/
2 v k.ú. Èervené Záhoøí  o odkoupení pozemku ádá majitel
domu èp. 29 v Èerveném Záhoøí. Na uvedeném pozemku stojí
èást jeho domu, je oplocen
a dlouhodobì uíván obyvateli
rodinného domu. Zámìr prodeje byl zastupitelstvem obce

schválen 31. 5. 2019 a øádnì
zveøejnìn na úøedních deskách
bez dalích podnìtù.
Usnesení è. 75/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. è. 480/2
v k.ú. Èervené Záhoøí o výmìøe
55 m2, za cenu 200, Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej pozemku parc.è 1423/
12 v k.ú. Øevnov  o odkoupení ádá pan M.H., majitel pozemku par.è. 1423/11, ostatní
plocha, jiná plocha, s rozestavìnou nepovolenou stavbou.
Aby mohl pan H. tuto stavbu legalizovat, potøebuje od obce
koupit èást p.p.è. 1423/3 o výmìøe 27 m2, dle GP è.143-785/
2019 vypracovaného Geodetickou kanceláøí Dvoøáèek s.r.o.
oznaèenou p.è. 1423/12.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 31. 5. 2019 schválilo zámìr prodeje èásti tohoto pozemku, který byl øádnì zveøejnìn na
úøedních deskách bez dalích
podnìtù.
Usnesení è. 76/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc.è. 1423/
12 ostatní plocha, jiná plocha
o výmìøe 27 m2 v k. ú . Øevnov,
dle GP è.143-785/2019, za cenu
79 000, Kè.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- prodej pozemkù parc.è. 229/5
a 229/6 v k.ú. Liderovice - o odkoupení ádá vlastník sousedních nemovitostí a domu èp. 8
v Liderovicích. Geometrickým
plánem è. 100-21/2019 byla
z p.p.è. 229/1 oddìlena èást
novì oznaèena p. è. 229/5 a
z p.p.è. 229/4 byla oddìlena

èást novì oznaèena p.è. 229/6.
Zámìr prodeje schválilo zastupitelstvo obce dne 31.5.2019,
byl øádnì zveøejnìn na úøedních
deskách bez dalích podnìtù.
Usnesení è. 77/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc.è. 229/5
o výmìøe 53 m 2 a pozemku
parc.è. 229/6 o výmìøe 57m2 dle
Gp è. 100-21/2019, ve v k.ú.
Liderovice, za cenu 100,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 nabídka odkupu podílù pozemku parc.è. 132/179 v k.ú.
Èervené Záhoøí  obci byly nabídnuty k odkupu podíly pozemku parc.è. 132/179 ostatní
plocha, ostatní komunikace k.ú.
Èervené Záhoøí o velikosti 1/42
od paní R. B. a 1/42 od pana
M. P. Jedná se o pozemek, na
kterém je umístìna místní komunikace, ulice Prùmyslová.
Obec Chotoviny je vlastníkem
podílu o velikosti 1/3.
Usnesení è. 78/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
odkup podílù pozemku parc. è.
132/179 v k.ú. Èervené Záhoøí
za cenu 50,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Odmìny za výkon funkce
èlenù zastupitelstva obce,
kteøí jsou povìøeni k pøijímání vùle snoubencù, e spolu
vstupují do manelství  zastupitelùm je pøedloen návrh odmìn pro èleny zastupitelstva
obce, kteøí jsou povìøeni k pøijímání vùle snoubencù, e spolu
vstupují do manelství. Odmìna tìmto zastupitelùm je navrena zvýit o 400, Kè/mìsíc od
1. 9. 2019. /pokraèování na str. 3/
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STØÍPKY Z OBCE
❖ Z dùvodu nedostatku pitné vody a pøedpokládanému

vývoji poèasí byl vydán dne 24. 6. 2019 zákaz napoutìní bazénù, akumulaèních nádrí, zalévání zelenì, mytí
automobilù, komunikací a dopravních znaèek z veøejných
vodovodù. Zákaz trvá do 24. 9. 2019. ádáme obèany,
aby i nadále nakládali s naí vodou hospodárnì.

❖ Sniující se hladina podzemních vod nás ene dopøedu

v pøípravì projektové dokumentace pro napojení obecního vodovodu na Jihoèeskou vodárenskou soustavu.
Zaèínáme jednat s majiteli dotèených pozemkù.

❖ Na jaøe pøítího roku chceme navýit kapacitu vodních

zdrojù pøipojením studny, která je vyvrtána u kolního
høitì v Chotovinách.

❖ Drobný kovový odpad mùete odkládat do novì instalovaného kontejneru, který je umístìn ve støedu obce
u sportovní haly.
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❖ Rada obce nevyhovìla petici obèanù, kteøí poadovali,

aby veøejné osvìtlení nebylo vypínáno a svítilo po dobu
celé noci. Rada obce rozhodla, e veøejné osvìtlení bude
vypínáno ve vech místních èástech v dobì od 24.00 do
4.00 hodin.

❖ Práce na obnovì vodovodu Na Vyhlídce budou zaháje-

ny v nejbliích dnech. Posunutí termínu je zpùsobeno
nutností opravy kanalizace v ulici Støíbrná alej. V ulici
Na Vyhlídce se neoèekává dlouhodobìjí pøeruení dodávky pitné vody.

❖ RO schválila smlouvu o poskytnutí úèelové dotace na

akci Obnova vodovodu Chotoviny, ul. Na Vyhlídce. Výe
dotace 600 000, Kè.

❖ RO schválila zámìr pronájmu pozemku o rozloze 1 111m2,

který se skládá z èásti pozemku è. 360/14 a èásti pozemku 360/3. Cena za pronájem pozemku je 6, Kè/m2 a rok.

❖ RO byla informována o výsledku ádosti obce Chotovi-

❖ Rekonstrukce kanalizace v ulici Krátká je dokonèena.

ny o zajídìní autobusových spojù linky 390100 na zastávku Chotoviny, vlakové nádraí. ádost byla podána
na základì petice obèanù Chotovin. ádosti nebylo vyhovìno.

❖ RO schválila smlouvu o poskytnutí úèelové dotace

❖ RO schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu pozem-

Do konce záøí bude obnoveno veøejné osvìtlení. Na jaøe
pak dojde k poloení nového ivièného povrchu.

v rámci Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje.
Dotace ve výi 220 000, Kè je urèena na obnovu kanalizace v ulici Krátká.

/pokraèování ze str. 2/

Usnesení è. 79/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
zvýit odmìny èlenùm zastupitelstva, kteøí jsou povìøeni k pøijímání vùle snoubencù, e spolu vstupují do manelství o
400, Kè/mìsíc ve smyslu § 74
zák. è. 128/2000 Sb., o obcích.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0,
zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
4. Informace z rady obce
Rada obce se v poslední dobì
mimo jiné zabývala:
 øeením havarijní situace
mostu v Øevnovì
 schválila do funkce øeditelky
Základní koly a Mateøské koly Chotoviny od 1.8.2019 Mgr.
Martinu Sochùrkovou
 schválila poøízení kontejneru

na tøídìný kovový odpad, umístìn bude u KD
 prùbìhem prací na rekonstrukci kuelny a kanalizace v ul.
Krátká
 vzala na vìdomí sdìlení JIKORDu, e nevyhoví ádosti
obce o zajídìní dalích autobusových spojù na zastávku
Vlakové nádraí
 starosta informoval o probíhajících jednáních v záleitosti
vybudování vodárenské soustavy Mladovoicko a Chotovinsko
Usnesení è. 80/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informace z jednání rady
obce, pøednesené starostou
obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti
0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.

kù ze dne 28. 12. 2012 uzavøenou mezi panem Jiøím
Hrdlièkou a obcí Chotoviny. Pøedmìtem nájmu je pozemek pro malou kompostárnu.

❖ Vedení Jednoty, obchodního drustva Tábor, pøislíbilo

vytvoøení návrhu na zvýení poètu parkovacích míst
u místního obchodu Jednoty.

❖ Výstavba kuelny pokraèuje dle harmonogramu. Pro-

bíhají práce na zateplení fasády a dokonèuje se strop
kuelny.
Mgr. Zdenìk Turek, starosta obce

Usnesení è. 81/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci pøípravy projektu Vodárenská soustava Mladovoicko, Chotovinsko dle studie
Ing. Jiøího Kubee a ukládá starostovi jednat o pøípravì projektu a institucionalizaci mìst
a obcí pro budoucí realizaci projektu.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Rozpoètová opatøení provedená radou obce è. 6 a 7/2019
 k prostudování je obdreli zastupitelé v materiálech. Bez pøipomínek.
Usnesení è. 82/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 6
a 7/2019, provedená radou obce.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Rozpoètové opatøení è. 8/
2019  tímto rozpoètovým opatøením se na opravu havarijního
stavu mostu v Øevnovì dává
1 500 000 Kè z pøebytku minulého roku.
Usnesení è. 83/2019/Z05.

Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpoètové opatøení è. 8/2019,

které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Výstavba hal spol. ACCOLADE  vliv na ivotní prostøedí 
firma plánuje v prùmyslové zónì
v Èerveném Záhoøí výstavbu dvou
hal o velikosti cca 12000 m 2
a 24000 m2. Pro získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení potøebuje firma vyjádøení o vlivu na ivotní prostøedí
tzv. EIA. Spoleènost ACCOLADE
vypracovala studii tzv. malá EIA,
která byla pøedloena k posouzení pøísluným orgánùm.
S ohledem na komplikované
posuzování vlivu na krajinu,
hluk a ovzduí, objemnost a velikost hal, obec poadovala
k pøedloenému zámìru posouzení dle zákona (velká EIA). Zástupci spoleènosti, kteøí se dostavili na jednání zastupitelstva,
upøesnili detaily plánovaného
zámìru a odpovìdìli na dotazy
pøítomných.
Bylo dohodnuto k tomuto bodu
svolat samostatné jednání zastupitelstva obce na 4. záøí 2019.
Skonèeno ve 21:30 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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HLASUJ A VYHRAJ!
Zapoj se do soutìního projektu spoleènosti ASEKOL
a hlasuj pro nejoblíbenìjí
streetartový kontejner Èeské republiky.
Vyhrát mùe nìkterou ze skvìlých odmìn v naí fotosoutìi, a navíc mùe pomoci získat pro své mìsto
100.000 Kè na environmentální a CSR aktivity.

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ A SOUTÌE
Pro úèast v hlasování i fotosoutìi je nutná registrace.
Vichni výherci budou o výhrách informováni
prostøednictvím zaregistrovaného e-mailu.
Hlasování o nejoblíbenìjí kontejner na sbìr
elektroodpadu Èeské republiky probíhá v dobì

4

konání od 2. 9. 2019 do 13. 10. 2019. Oficiální vyhláení a pøedání 100.000 Kè na enviromentální a CSR aktivity probìhne pøi galaveèeru dne 26. 11. 2019.
Èást fotosoutìe je pro úèely vyhodnocení o týdenní
výhry rozdìlena do 6 samostatných týdenních soutìních kol, a to v dobì konání od 2. 9. 2019 do 13. 10. 2019.
Pro úèely vyhodnocení fotosoutìe o hlavní výhru se za
soutìní období povauje celá doba konání fotosoutìe, tedy období od 2. 9. 2019 do 13. 10. 2019.
Hlasování s fotosoutìí se mohou zúèastnit pouze
fyzické osoby starí 18 let s trvalým pobytem a adresou
na území Èeské republiky.
Poøadatelem soutìe je ASEKOL a.s.
Soutì probíhá výhradnì na území Èeské republiky.
3 ANCE NA VÝHRU

Obrázky výher jsou pouze ilustraèní

1 Za pøidìlení minimálnì jednoho hlasu formou emo-

tikon jakémukoliv kontejneru je zaregistrovaný hlasující zaøazen do závìreèného losování o 30 odmìn se
streetartovou tématikou (mikiny, bavlnìné taky
a placky). Èím více hlasù kontejnerùm pøidìlí, tím vícekrát je zaøazen do slosování!
2 Za své originální a kreativní fotky nahrané do svého
profilu podle mìsta, ve kterém fotku poøídil. Fotky hodnotí odborná porota v celkem 6 týdenních kolech a vybírá vdy ze vech fotek od zaèátku soutìe.
3 Za nahrání vech svých osobních 14 kreativních
fotografií poøízených u streetartových kontejnerù ve
vech 14 mìstech Èeské republiky je kadý uivatel zaøazen do závìreèného slosování o balíèek hi-tech odmìn (mobilní telefon, sluchátka a powerbanka).

POZOR: pro úèast v
kreativní fotosoutìi
a týdenní høe o skvìlé hi-tech produkty je
nutné ohodnotit
alespoò 7 kontejnerù
emotikonami ve
svém herním profilu!
Více informací o hlasování a fotosoutìi najde na www.umenitridit.cz.
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Zápis a usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Souhlasí 14, je proti 0, zdrel se 0.

obce konaného dne 4. záøí 2019 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.
Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Program:
Bìtíková, p. Filip, p. MUDr. Ho- 1. Kontrola usnesení z 5. zaserák, p. Jordák, p. Ing. Junová,
dání z.o.
p. Malenický, p. Mgr. Mendel, 2. Výstavba hal spol. ACCOLADE
p. PaedDr. Nìmec, p. Ing. Novotná,
 vliv na ivotní prostøedí.
p. Praák, p. Mgr. Sochùrková, Jednání zahájil pan starosta,
p. Mgr. Turek, p. MgA. Volfová. pøivítal pøítomné, konstatoval,
Omluveni: p. Moos.
e zastupitelstvo bylo øádnì
Návrh usnesení: p. Mgr. Mendel, svoláno a je usnáení schopné,
p. Mgr. Sochùrková.
protoe je pøítomna nadpolovièOvìøovatelé: p. Mgr. Bìtíková,
ní vìtina zastupitelù.
p. MgA. Volfová.
Dále starosta seznámil pøítomné s programem jednání.
Zapisovatel: p. Knotková.

Program byl schválen.
Pan starosta uvedl, e diskuse
a hlasování budou probíhat ke
kadému bodu zvlá.
Místostarosta pan Jordák navrh,
aby hlasování k bodu è. 2 probìhlo tajnou volbou z dùvodu
svobodné volby zastupitelù.
O návrhu bylo hlasováno.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 1.
Návrh byl schválen.
Pan starosta navrhl èleny hlasovací komise: p. Ing. Ivana Novotná, p. Ing. Petra Málková,
p. Marie Knotková.
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Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdrel se 1.
1. Kontrola usnesení  Zápis
a usnesení z 5. zasedání byly
ovìøeny p. Filipem a p. Mgr. Sochùrkovou, byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Vzhledem
k tomu, e jetì neubìhla 15
denní lhùta pro zveøejnìní na
úøední desce, bude kontrola plnìní pøijatých usnesení provedena na dalím jednání zastupitelstva.

Usnesení è. 84/2019/Z06.

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí Zápis a usnesení z 5. zasedání, ze dne 22. 8. 2019.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdrel se 0.
2. Výstavba hal spol. ACCOLADE
 vliv na ivotní prostøedí  na
minulém zasedání bylo dohodnuto, e se zastupitelstvo sejde dnes
4. záøí 2019, aby se vyjádøilo k zámìru spoleènosti ACCOLADE, postavit v prùmyslové zónì halu, která je plánovaná jako nepodsklepená, jednopodlaní o zastavitelné ploe 24 662 m2.
Rada obce ve svém vyjádøení k tomuto zámìru upozornila na velkou objemnost haly a nutnost posouzení dle zákona, tzn. velká EIA.
Na základì tohoto stanoviska investor svoji ádost podanou na
krajském úøadì vzal zpìt a poádal
o projednání v zastupitelstvu obce.
Za úèasti investora probìhla informaèní schùzka pro zastupitele, kde byly zodpovìzeny vechny dotazy zastupi t e lù vèetnì
zpùsobu získávání nájemcù do
této haly. Bylo sdìleno, e pokud
bude obec trvat na svém stanovisku nelze zámìr zrealizovat.
Na základì schùzky se zastupiteli
navrhl starosta toto usnesení.
Usnesení è. 85/2019/Z06.

Zastupitelstvo obce schvaluje
postup rady obce Chotoviny ve
vìci výstavby haly spoleènosti ACCOLADE v prùmyslové zónì - poaduje posouzení zámìru spoleènosti ACCOLADE pod názvem
Prùmyslový park Chotoviny - jih
dle zákona è. 100/2001 Sb.. To
znamená, velkou EIA.
Zastupitelé obdreli hlasovací lístky, na kterých oznaèili svoji volbu
zakroukováním a lístek vhodili
do hlasovací schránky.
Hlasovací komise vyhodnotila
hlasování s výsledkem:
Hlasování se zúèastnilo vech ètrnáct pøítomných zastupitelù, z toho devìt zastupitelù vyjádøilo souhlas s navreným usnesením a pìt
zastupitelù nesouhlas.
Navrené usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:20 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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Sbírka pro Diakonii
Broumov.

Zástupci drustva opìt poádali
nai obec o zorganizování sbírky.
Seznam vìcí,
které mùete dát do sbírky:
l Vekeré letní i zimní obleèení
 dámské, pánské, dìtské.
l Obuv  nepokozená v párech
zavázaných gumièkou.
l Kabelky, batohy,
drobné pøedmìty z domácnosti.
l Lùkoviny, prostìradla,
ruèníky, utìrky, záclony.
l Pøikrývky, poltáøe a deky
 vatované a péøové
l Knihy, èasopisy.
Pokud se rozhodnete do sbírky
zapojit, prosíme Vás o dovezení zabalených vìcí (nejlépe v igelitovém pytli) na Sbìrný dvùr odpadù v Chotovinách, kde je pro nai
obec sbìrné místo. Na sbìrný dvùr
mùete vìci vozit do 19. 10. 2019
v dobì, kdy je sbìrný dvùr otevøen,
tj. pondìlí
9:00 - 11:00,
støeda, pátek 15:00 - 17:00,
sobota
8:00 - 12:00.
Shromádìný materiál si diakonie
ze sbìrného dvora odveze 21. 10.
2019.
Dìkujeme Vám.

Pøi pøíleitosti 70. výroèí zaloení SDH Èerveného Záhoøí se 17. srpna 2019 uskuteènila
hasièská soutì v poárním útoku. Soutìili dìti, eny a mui. Dospìlí hasièi a hasièky mìli
k dispozici dva pokusy. Jednou drustva soutìila podle speciálních pravidel SDH Èervené
Záhoøí, kde bylo souèástí poárního útoku postavení totemu ze sedmi palkù a hadice nesmìly být spojovány na základnì. Druhý pokus se odehrál podle standardních pravidel. Vechny
týmy bìely naplno. První místo v dìtské kategorii získalo drustvo Maovice, druhé Èervené
Záhoøí  mladí, tøetí Èervené Záhoøí  starí. eny z Èerveného Záhoøí byly spokojeny s druhým
místem za skvìlými hasièkami ze Smrkova. Mui z naeho sboru vysoutìili na domácí pùdì
první místo. Druhé místo získal tým z Beranovy Lhoty a tøetí pozice patøila hasièùm ze Sudomìøic u Tábora. Dìkujeme vem, kteøí se podíleli na pøípravách a chodu soutìe.

Obèané Øevnova
dìkují
vedení obce
za herní prvek
pro nae dìti.

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
65 let Oldøich Bican, Øevnov
Miroslav imek, Jeníèkova Lhota
70 let Zdeòka Kolací, Chotoviny
75 let Marta Ryavá, Chotoviny
Václav Vrána, Èervené Záhoøí
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Noví obèánci
Vivien Jandová
Èervené Záhoøí

David Krätzer
Èervené Záhoøí
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NOVÉ KNIHY
ELENA FERRANTE  GENIÁLNÍ PØÍTELKYNÌ. Vypravìèkou je Elena, která u jako stará ena vzpomíná na
svùj ivot, který byl, kam její pamì
sahá, vdycky ovlivòován silnou
osobností geniální Lily. Sama je pøitom klíèovou postavou zas pro Lilin
osud, v jejích oèích je tou geniální
kamarádkou naopak ona. Úhelným
kamenem jejich komplikovaného
vztahu je snaha obstát v muském
svìtì, jeho konvenèní hranice jsou
pro nì stejnì tak svazující jako hranice jejich ètvrti plné pokrytectví
a násilí. Ètenáø se v románu seznamuje nejen se dvìma protagonistkami, ale i s celým mikrokosmem neapolské ètvrti propojené hustým pøedivem konvencí a vání. Vypravìèka
nás sice provede vývojem italské
spoleènosti ve druhé polovinì 20.
století, ale ústøedním tématem celé
série zùstává pøátelství vzájemnì odliných hrdinek, vylíèené s a nemilosrdnou otevøeností jako systém
spojených nádob, jako bolestné
zrcadlení, jako celoivotní soupeøení,
jako pevné pouto, které èasto krtí.
ANDERS DE LA MOTTE  KONEC
LÉTA. Strhující krimidrama z pera
oceòovaného védského bestselleristy Anderse de la Motte. Za soumraku na konci léta roku 1983 prolezl pìtiletý Billy Nilsson dírou v plotì
ze zahrady do kukuøièného pole a nevrátil se domù. V poli nali jen
jednu jeho botu. Pøíbuzní, policie
i sousedé po nìm nìkolik dní marnì

pátrali. Pøíbìh ze zapadlé
jihovédské vesnice obletìl celou
zemi, zdevastoval rodinu Nilssonových a po èase se na nìj zapomnìlo.
A pak, dvacet let poté, potká Billyho
starí sestra Veronica na skupinové
terapii ve Stockholmu mladíka, který zaène vyprávìt o svém zmizelém
kamarádovi. O tom, jak si s ním hrál
v zahradì. O skrýích, které dùvìrnì
znala i Veronica... a které mìly zùstat neodhaleny. Stejnì jako pravda
o tom, co se stalo onoho horkého
veèera.
VALÉRIE BOISROLIN  NAVERBOVANÁ. Svìdectví matky, její dcera
jako nezletilá konvertovala k islámu
a utekla do Sýrie. Jak dojde k tomu,
e dívka vyrùstající ve spoøádané
støedostavovské rodinì, obklopená
láskyplným prostøedím a výborná
studentka dobré soukromé koly, se
nechá pobláznit militantním islamistou, pøestoupí na jeho víru a odejde
do zemì, kde panují primitivní podmínky? Pøesnì to se stalo matce nezletilé dívky. Kdy její dcera uteèe
z domova, snaí se matka vemi dostupnými prostøedky vèetnì pomoci
Interpolu dostat dceru nazpìt. Po
dvou letech marné snahy dívku pøesvìdèit, aby se vrátila domù, a neúspìných pokusech alespoò se s ní
sejít na neutrální pùdì v Turecku, se
matka smíøí s tím, e ani ji, ani vnuka u nikdy neuvidí. Rozhodne se
alespoò celou anabázi zveøejnit, aby
varovala dalí rodièe.
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Pro dìti a mláde:
ROBERTO SANTIAGO  FOTBALÁCI. Jmenuju se Francisco, ale
vichni z týmu mi øíkají Pako. Nedávno mi bylo jedenáct a právì jdu
kopat tu nejdùleitìjí penaltu v dìjinách Soto Alta. Sedmý fotbalový
tým Soto Alto není jen obyèejný kolní oddíl. My jsme mnohem víc. My
jsme Fotbaláci! Máme dohodu: nikdo a nic nás za ádnou cenu nerozdìlí. Vdycky budeme hrát spolu. A
se dìje cokoli. Take kdy se stalo
to, co se stalo, nemìli jsme jinou
monost ne zaèít jednat: zapojit
mozkové závity a pøijít na kloub té
nejpodivnìjí záhadì, jakou kdy kdo
ve fotbale zail. Jak mùe rozhodèí
usnout uprostøed zápasu? Jak mùou usnout dva rozhodèí ve dvou
zápasech?
DAVID WALLIAMS  TÁTA ZA
VECHNY PRACHY. Tátové se vyskytují v nejrùznìjích tvarech a velikostech. Jsou tlustí tátové a hubení
tátové, vysocí a malí... A samozøejmì jsou dobøí tátové a patní tátové.
Pro Franka je jeho táta hrdina. Je to
toti úspìný automobilový závodník! Staèila ovem jedna nehoda
a z táty hrdiny je najednou táta bez
nohy, bez zamìstnání, bez penìz
a bez vyhlídek na lepí budoucnost.
Zoufalé èasy si ádají zoufalá opatøení, a tak se Frankùv táta zaplete
s místními gangstery a pomùe jim
vykrást banku. Jsou vak dopadeni
pøi èinu, táta je odsouzen a putuje

do vìzení. Z nejlepího táty je najednou ten nejhorí táta na svìtì.
Frank je ale pøesvìdèen o jeho nevinì a u spøádá dokonalý plán, jak
z toho veho ven...
DISNEY  POSTÝLKOVÁ SBÍRKA
POHÁDEK. Nechte si vyprávìt pohádky o vaich oblíbených hrdinech
ze známých animovaných pohádek
a filmù! Vydejte se táboøit s partou
z Pøíbìhu hraèek, proijte noc s lvíèkem Simbou ve Lví zemi a vyrazte
na tajnou misi s Burákem a Bleskem! Tato nádherná sbírka pohádek
potìí kadého malého milovníka
dobrých pøíbìhù, ne pùjde na kutì.
STEPHANIE MILTON  MINECRAFT
 STAVÍME. ZÁBAVNÍ PARK. Tato
oficiální kniha od Mojangu vám ukáe, jak si postavit vlastní zábavní
park! Najdete v ní stavební plány na
kolotoèe, straidelné zámky, vodopády i dìsivou horskou dráhu. Jednodue pøi kadé stavbì postupujte
podle návodu a zanedlouho budete
mít postavený celý zábavní park, ve
kterém s pøáteli zaijete spoustu zábavy!
HANA LAMKOVÁ  4 ZÁHADNÉ
PØÍBÌHY ÈTYØLÍSTKU. V edici
4 pøíbìhy Ètyølístku je pøipravena
nová kniha, tentokrát na téma záhad.
Kniha obsahuje pøíbìhy: Starosti
paní starostky, Král Leguán, Zázraèný pramen a Golemovo tajemství.
Z. Sumerauerová
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Cvièení dívek a en
2019/2020

OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ

K ZAPÙJÈENÍ SPOLEÈENSKÉ HRY

IQ XOXO. XOXO je ustálená internetová zkratka pro Hugs and
Kisses neboli Objímá a líbá (Tì). Tato hra pøináí objetí a polibky
vaemu mozku :). Umístìte na herní plán 10 oboustranných herních dílkù tak, aby se X a O ve vech smìrech pravidelnì støídala. 120 rébusù této kompaktní hry vám
pøináí dlouhodobou zajímavou výzvu.
Pro dìti od 6 let.
MLSNÉ MYKY. Myky se enou za nejvìtí porcí sýra, co jim jen noièky staèí.
Myky, pozor na koèku, je vám v patách! Vítìzí hráè s nejvyí
bodovou hodnotou svých sýrù. V této høe si procvièíte koordinaci pohybù nìkolika figurek, strategické MYlení, úprk pøed
koèkou. A hlavnì zaijete spoustu zábavy!
Pro dìti od 4 let.

Muzeum Janecký Chotoviny uspoøádalo 3. 8. 2019
ji 6. roèník soutìe Chotovinské
zatáèky. Úèastníci se zaèali sjídìt
okolo osmé hodiny a museli se zaregistrovat se svými stroji. Start vozidel byl naplánovaný v 10 hodin,
vechna naletìná vozidla a motocykly tùrovaly své motory a pøipravovaly se ke startu. První etapu nám
odstartoval starosta Chotovin Mgr.
Zdenìk Turek a jako první vyjel do
závodu Václav Janecký se svou Aero
30 a za ním postupnì dalích 133
úèastníkù s nablýskanýmy vozy èi
motocykly.

V Chotovinách jsme
vyhodnotili soutìní
otázky a jetì pøed
samotným vyhodnocením jsme úèastníky pobavili
scénkami z filmu Vesnièko má støedisková, pøiel pan Pávek s Otíkem,
projela V3Ska a jeli do Berouna.
Vichni ji netrpìlivì èekali na
celkové vyhodnocení ve ètyøech kategoriích. V kategorii A1, vozidla vyrobená do roku 1950, získal první
místo Jaroslav Pecín s Tatrou 57
z roku 1945, na druhém místì se
umístil Vlastimil Samec s vozidlem
Mercedes Benz z roku 1938 a tøetí

Trasa nás tentokrát zavedla do
mìstyse Stádlec. Cestou vak úèastníci museli absolvovat 3 zastavení:
v Jistebnici, v Boejovicích a ve Skrýchovì, kde na nì èekaly záludné otázky do soutìního výkazu. Výstava
vozidel ve Stádlci byla od 11.30 do
14 hodin, úèastníci si zde vychutnali obìd a vystavili své stroje pro pøíchozí návtìvníky. Jako vdy je zde
èekal také speciální úkol, a to jízda
na historickém kole po vyznaèené
trase a rozsvícení svìtla pomocí dynama. Soutì byla vyhodnocena
v kategoriích jak pro eny, mue tak
i pro dìti. Nejlepí ve svém výkonu
byl za mue Luká Hanek, mezi enami Hana Drbalová a v kategorii pro
dìti Martin Stoický.
Ve 14 hodin nám odstarovala
druhá etapa, její trasa vedla pøes
Stádlecký most, Planou, Turovec
zpìt do Chotovin.

místo obsadil Miroslav Drtina s vozidlem koda 1102 Tudor z roku
1950. V kategorie M1, motocykly do
roku výroby 1950, zvítìzil Jiøí Punèocháø se strojem ÈZ 98 z roku
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Støedeèní cvièení zahájíme

2. øíjna 2019 v 19 hodin

aerobikem Petry Voèadlové.
Na pondìlní rehabilitaèní cvièení se
zatím nepodaøilo zajistit cvièitelku.
Pøivítáme, pokud se najde mezi
ètenáøkami Listù Chotovinska.
Pøípadné info na tel.
721 017 283.
Permanentky z minulého období
zùstávají v platnosti.

1938, na druhém místì se umístil
Petr Hanzal se svou Jawou 175 Special z roku 1938 a na tøetím místì
Adam Foubík s Jawou 250 z roku
1947.
Dalí kategorie A2, to jsou vozidla vyrobená od roku 1951. Na prvním místì se umístil Milan Kratochvíl, který pøijel se svým VW Broukem z roku 1964, na druhém místì
Jan Mráz s vozidlem Austin Mini
Cooper z roku 1986 a tøetí místo
obsadila Romana Punèocháøová se
kodou Garde z roku 1985. Poslední soutìní kategorií byly motocykly
vyrobené od roku 1951, kategorie
M2. První místo obsadil Karel Kováø s Hondou CB 400 z roku 1981,
druhé místo obsadil Josef Vojta se
svou Jawou Libeòák z roku 1964
a tøetí pøíèku obsadil Rostislav Vrábek s Jawou 350 z roku 1971.
Muzeum Janecký Chotoviny udìlilo jetì dvì ceny, a to za nejpoèet-

Za oddíl SPV I. Novotná

nìjí posádku, kterou se stal stejnì
jako loni tým ze Sudomìøic u Tábora pod vedením bratrù Nìmeèkových. A druhou cenou byla Speciální cena poøadatele za nejhezèí vozidlo a tu získal Vladimír Finsterle,
který pøijel se svou Tatrou 57 Sport
z roku 1935.
Nakonec jsme odmìnili vechny
úèastníky pamìtní medailí a pak u
na nás èekalo posezení s ivou hudbou, kapelou Tercie a volná zábava.
Za Muzeum Janecký Chotoviny,
chci podìkovat vem tìdrým sponzorùm za finanèní i vìcné dary, SDH
Èervené Záhoøí za zvládnutou dopravní situaci a samozøejmì nesmím
zapomenout na rodinu, vechny kamarády, pøátelé a známé, kteøí nám
ji estým rokem nezitnì pomáhají
a jsou nezbytnou souèástí naeho
týmu. Moc dìkujeme a budeme se
tìit na 7. roèník Chotovinských zatáèek 1. 8. 2020!!!
L. Pecková
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KLETBA ZLOMENA! ÁÈKO PO TØECH KOLECH VYHRÁLO,
TØI BODY VEZE Z BOETIC

S chotovinským hlavním týmem to
na zaèátku nové sezony zaèínalo vypadat hodnì bledì. Po prvních tøech
zápasech svítil Chotovinám v tabulce pouhý bod a, i kdy hodnì s pøedstihem, se zaèínalo mluvit o záchranì v I. B tøídì. Jene pøiel ètvrtý
pokus a výjezd do Boetic. A druina kouèe Èestmíra Køíky má najednou vìtí dùvod k radosti.
Nová fotbalová sezona je od pùlky
srpna v plném proudu a napilno tak
mají také zástupci chotovinského
fotbalu. Áèko se pøed sezonou rozlouèilo s trenérem Duanem Mendelem a k týmu se opìt vrátil zkuený trenér Èestmír Køíka.
Nový trenér stejnì jako jeho pøedchùdce naordinoval svým svìøencùm tvrdou letní pøípravu, sehrál
s nimi dva turnaje a generálku v Marovicích. Výsledkovì to ale, kromì
vítìzství na domácím memoriálu,
nìjak nebylo ono.
Zlepení nepøilo bohuel ani na
zaèátku mistrovské èásti. Domácí
debakl v prvním kole s Planou nad
Lunicí, prohra v Klukách a remíza
se Sepekovem. Tým vyel ze tøech

prvních zápasù s pouhým jediným
bodem. Základní jedenáctka se navíc vinou zranìní potýká s èastými
zmìnami. Zlom ale nastal ve ètvrtém kole v Boeticích.
Áèko vyhrálo 2:1 a trenér Køíka
se tak se svými svìøenci radoval
z prvního zisku tøí bodù. Je zaèátek sezony a musíme být trpìliví.
Mìli jsme troku pomalejí rozjezd,
ale snad jsme to teï zlomili a zaèneme sbírat body. Doufám, e se tímhle zápasem dostaneme do správného tempa, øíká trenér.
Chotovinský A tým se v Boeticích dostal do rychlého vedení díky
pøímému kopu Bondareva, dalí trefu pak pøidal Vácha. Dùleitým faktorem pro vítìzství byla také chycená penalta, brankáø Bánský dokázal
v klíèovém momentu podret svùj
tým. Chotoviny tak vyloupily Boetice a domù pøijely bohatí o tøi body.
Doufejme tak, e slova trenéra Køíky budou vyslyena. Za týden pøijedou do Chotovin Chyky a na stadionu pod kostelem nedostanou vùbec nic zadarmo.

Rozlosování následujících zápasù
Mui A

5.
6.
7.
8.

kolo
kolo
kolo
kolo

Mui B

4.
5.
6.
7.

kolo
kolo
kolo
kolo

So
So
So
Ne

14. 9.
21. 9.
28. 9.
6. 10.

Chotoviny  Chyky
Øepe è- O paøany  Chotoviny
Chotoviny  Mirovice
Ml. Voice  Chotoviny

16:30
16:30
16:00
16:00

Ne
So
Ne
So

15. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.

Chotoviny B  Pojbuky
Planá nad Lu. B  Chotoviny B
Chotoviny B  Stádlec
Vlkov  Chotoviny B

16:30
16:30
16:00
15:00

MINIPØÍPRAVKA MÁ ZA SEBOU PRVNÍ MISTROVSKÝ ZÁPAS!
VÝHRA Z TOHO SICE NEBYLA, VÙBEC NÁS TO ALE NEMRZÍ,
ØÍKÁ ASISTENT ÈECH

Nejmení chotovintí fotbalisté
proili o druhém záøijovém víkendu
velkou premiéru. Dìti z roèníku
2013 a 2014 se poprvé pøedstavily
v soutìním utkání. Výhra z toho sice
nebyla, v týmu ale panuje vesmìs

pozitivní nálada.
Nejmení chotovinské fotbalisty
vede trenérské trio Malenický - Vycpálek - Èech a vichni tøi jsou zatím s poèínáním svým i svých svìøencù spokojení. Tøetí jmenovaný
nám poodhalil zákulisí a atmosféru,
která probíhá celým týmem.

Klukù chodí asi deset a trénuje se
dvakrát týdnì. Nesnaíme se o ádné sloitosti, hlavní je, aby to kluky
od zaèátku bavilo a chodili na tréninky s radostí, øíká Ondøej Èech,
jinak stálý hráè základní sestavy
A týmu.
Na starosti teï má kromì pohybu

Kdo se nebude moct zúèastnit v pátek 13. 9., mùe pøijít na fotbalové tréninky
kdykoliv kadou støedu a pátek v 17.30 hodin na fotbalové høitì.
Na pøípadné dotazy Vám odpoví Michal Malenický na tel.: 777 722 150.

levé strany chotovinských muù také
mladé nadìje. Podle svých slov to je
ale èasto sloitìjí ne práce v dospìlém fotbale. Nejhorí bylo, kdy
jsem ze zaèátku pøiel a neznal jména dìtí. Vùbec jsem nevìdìl, jak na
nì volat. Trvalo mi nìjakou dobu,
ne jsem si vechny zapamatoval,
smìje se.
Vyrùstání mladých fotbalistù, to je
vdycky hodnì individuální. Kdo zùstane od zaèátku a do konce, to bývá
èasto sloité øíct. A stejnì to vidí také
asistent. Tihle malí kluci jetì fotbal úplnì neøeí. Kdy projídí motorka nebo traktor, pùlka týmu pøestává hrát a míè je v tu chvíli na druhém místì, vypráví trenér.
I tak ale mladí fotbalisté stihli odehrát pøípravné zápasy a nastoupili
u i do toho hlavního - mistrovského. Hrálo se doma na chotovinském
paitu a domácí výbìr nestaèil výsledkem 2:19 na kluky z kombinovaného týmu Malic a Vìtrov. Vùbec nás ale prohra nemrzí. Nejdùleitìjí je, e se dìtem fotbal líbí a baví
je, vidí situaci Èech.
Kromì toho také doufá, e sám
odtrénuje nìkoho, s kým si za pár
let mùe kopnout v A týmu. Tak
doufejme s ním!
Stránku pøipravil D. Mendel ml.

