1/2017

LISTY CHOTOVINSKA

Roèník XXV.

Èíslo 1

1

leden 2017

ZDARMA

Rozpoèet na rok 2017 schválen. Co obsahuje?

Váení spoluobèané,
na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Chotoviny,
které se konalo ve ètvrtek 22. 12. 2016, byl schválen rozpoèet naí obce na rok 2017.
Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2017 je
koncipován jako rozpoèet pøebytkový. Pøíjmy
jsou naplánovány ve výi 29 555 176, Kè (daòové pøíjmy 24 310 000, Kè, nedaòové pøíjmy
4 550 320, Kè, kapitálové pøíjmy 144 856, Kè,
známé dotace 550 000, Kè).
Výdaje jsou naplánovány ve výi 28 337 298, Kè.
(bìné výdaje 22 982 298, Kè, kapitálové výdaje 5 355 000, Kè).
Pøebytek rozpoètu ve výi 1 217 878, Kè je
urèen k financování splátek úvìrù.
Naplánované výdaje vyjadøují nejdùleitìjí potøeby a zajistí jak bìný provoz, tak i rozvoj obce.

Z obsahu
listù
Poplatky
v roce 2017
Pozvánky
na kulturní akce
ebrák
za vechny prachy
Mikuláské koulení
Fotbalový rok 2016
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
éfredaktor: Jaroslav Bene
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165

K nejdùleitìjím akcím patøí:
â pøipojení dvou vrtaných studní - jedna na vodovod
Moraveè, druhá na vodovod Chotoviny
â úprava støedu Chotovin - mezi bytovými domy
â výstavba nové komunikace v ulici Pod pejcharem
â opravy komunikací - nové ivièné povrchy v ulici
Drustevní a na Polánce
â nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO
Chotoviny

Støed obce  mezi bytovými domy

Rozpoèet obsahuje i náklady na poøízení územního plánu a pøípravu nových projektù (napø. koupalitì, dalí
etapa výstavby chodníkù - od støedu obce k nádraí).
Vedle tìchto nezbytných oprav, investic a projektù se
mùeme tìit i na celou øadu zajímavých kulturních,
spoleèenských a sportovních akcí. Vìøím, e se na nich
v hojném poètu sejdeme.
Ve nejlepí do nového roku 2017
Vám pøeje starosta obce Mgr. Zdenìk Turek.
Ulice Pod pejcharem
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 12. zasedání konaného dne 22. prosince
2016 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu Chotoviny.

Pøítomni: p. Ing. Bervida, p. Mgr. Bìtíková,
p. Filip, p. MUDr. Holub, p. Hrstka, p. Jordák,
p. Mgr. Mendel, p. Moos, p. PaedDr. Nìmec,
p. Ing. Novotná, p. Pecháè, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek.
Omluveni: p. Mgr. Honza, p. Praák.
Návrh usnesení: p. Mgr. Bìtíková,
p. Ing. Novotná.
Ovìøovatelé: p. Dr. Nìmec, p. Hrstka.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 11. z.o.
2. Rozpoètový výhled na roky 2018 a 2019.
3. Rozpoèet obce na rok 2017.
4. Pozemky.
5. ádosti o dotace.
6. Územní plán  Zmìna è. 2.
7. Nový územní plán.

8. Pøistoupení do Jihoèeského vodárenského svazu.
9. Zøizovací listina Z a M Chotoviny
 Dodatek è. 2.
10. Rozpoètová opatøení provedená radou obce  informace.
11. Schválení rozpoètového opatøení è. 9
schváleného radou obce.
12. Povìøení rady obce k provedení rozpoètových opatøení v závìru roku 2016.
13. Povìøení rady obce k provádìní rozpoètových opatøení.
14. Informace o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
15. Vyhláka è. 1/2016 o noèním klidu.
16. Smlouva o poskytnutí úèelové dotace.
17. Rozpoètové opatøení è. 17.

Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval, e zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnáení
schopné, protoe je pøítomna nadpolovièní vìtina zastupitelù.

POPLATKY, které vybírá v roce 2017 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. 2017
nebo pololetnì  do 31. 3. 2017 a do 30. 9. 2017.

Poplatek ze psù

100, Kè/rok
â za kadého psa  splatnost do 31. 3. 2017.

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, nádre)
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, nádre)  splatnost do 30. 9. 2017.
Obèanùm bydlícím v nemovitosti, kde jediným zdrojem vody je pøipojení na obecní
vodovod, je stoèné dle odebraného mnoství pitné vody fakturováno spoleènì
s fakturací vodného vdy v záøí daného roku.
Poplatky se vybírají v hotovosti do pokladny na Obecním úøadì Chotoviny v úøedních
hodinách nebo je mùete zaplatit bezhotovostnì (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).

Seznámil pøítomné s programem jednání.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Program byl schválen.
Dále pan starosta uvedl, e diskuze a hlasování
budou probíhat ke kadému bodu zvlá.
1. Kontrola usnesení  Zápis a usnesení z 11. zasedání byly ovìøeny p. Josefem Pecháèem a sl.
Mgr. Martinou Sochùrkovou, 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, konstatoval, e vechna usnesení byla splnìna.
2. Rozpoètový výhled na roky 2018 a 2019
 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 2018 a 2019, je sestaven jako pøebytkový.
Usnesení è. 155/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce ruí usnesení è. 93/2015/Z07
ze dne 15.12.2015, kterým byl schválen rozpoètový výhled na roky 2017 a 2018.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 156/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètový výhled
na roky 2018 a 2019, tak jak byl pøedloen
k projednání a je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Rozpoèet Obce Chotoviny na rok 2017
 zastupitelùm je pøedloen návrh rozpoètu, který projednala rada obce i finanèní výbor. Na úøední desce byl zveøejnìn od 24. 11. 2016 do
10. 12. 2016. Rozpoèet je navren jako pøebytkový v paragrafovém znìní.
Usnesení è. 157/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet na rok
2017.
Rozpoèet je schválen v paragrafovém znìní jako
pøebytkový. Pøíjmy ve výi 29 555 176 Kè, výdaje
ve výi 28 337 298 Kè a financování (splátky
úvìrù) v èástce 1 217 878 Kè.
Souèástí schváleného rozpoètu na rok 2017 jsou
pøíjmy sociálního fondu ve výi 60 000 Kè a výdaje sociálního fondu ve výi 60 000 Kè.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0
Usnesení bylo pøijato. /pokraèování na str. 4/
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Tøídìní a recyklace elektroodpadu
Proè je dùleité tøídit staré elektrozaøízení?
Pokud se elektrozaøízení obsahující zdraví kodlivé materiály vyhodí spolu s bìným komunálním odpadem do kontejneru, s nejvìtí pravdìpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skonèí
na øízené skládce, která vak problém neøeí, protoe odpadní materiál se v ní pouze hromadí,
vysvìtluje Jan Vrba ze spoleènosti ASEKOL.
Jetì horí dopad na pøírodu mají tzv. èerné skládky. Kromì toho, e hyzdí iroké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha pøípadech vyvolá mení ekologickou katastrofu. Navíc
pokud odloíte elektrozaøízení mimo místo k tomu
urèené, tedy mimo sbìrný dvùr nebo místo zpìtného odbìru elektrozaøízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta a do výe 20.000, Kè.

Kam se starým elektrorotem?

Existuje nìkolik moností, jak se elektroodpadu
zbavit tak, aby pøíroda netrpìla.
l staèí jen vzít vyslouilé elektrozaøízení a odnést do nejbliího sbìrného dvora, který se dnes
nachází témìø v kadé obci;
l prodejny mají stejnì jako sbìrné dvory smlouvy s firmami, které se zabývají odvozem a recyklací elektroodpadu. Podle zákona je kadá prodejna elektrických spotøebièù povinna od vás pøi
koupi nového podobného elektrozaøízení starý
výrobek pøevzít. Nìkteøí prodejci nabízí i bezplatný odvoz starého spotøebièe, pokud si u nich
nový koupíte;
l pro servisy a opravny elektrospotøebièù platí
to samé, co pro prodejny. Vá elektroodpad pøevezmou a odevzdají specializované firmì;

l drobné elektrozaøízení mùete té pohodlnì
vyhodit do èervených kontejnerù, které jsou bezpeèné a staré elektro z nich putuje rovnou do
zpracovatelských závodù, kde je ekologicky a efektivnì zpracováno a velká èást materiálu zase poslána dál, zpìt do obìhu pro výrobu rùzných výrobkù.

Recyklace a její výhody

Jednoznaènì nejvýhodnìjím zpracováním elektroodpadù je jejich recyklace. Opìtným vyuíváním materiálù se etøí pøírodní zdroje a souèasnì
omezuje zatìování prostøedí kodlivinami. Recyklace umoòuje sníení nákladù pøi výrobì nových výrobkù a sníení ekologické zátìe prostøedí. Na ekologickém zpracování elektroopadu
se u nás podílejí i handicapovaní obèané, kteøí
prostøednictvím chránìných dílen dostávají monost k seberealizaci.
Sebraný elektroodpad je odvezen k recyklaci.
Znaèná èást elektroodpadu se vrací zpìt do obìhu, tøeba i v jiné formì. Opìtovné vyuití materiálù se pohybuje od 50 do 80 %. ivotní prostøedí
je tak významnì chránìno proti zhoubným vlivùm nebezpeèných látek, které tento odpad obsahuje, vysvìtluje Jan Vrba.
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STØÍPKY
Z OBCE
❖ V prosinci bylo vyhláeno nové

výbìrové øízení na nákup dopravního automobilu pro nai zásahovou jednotku. Výsledky výbìrového øízení budou známy v polovinì
ledna.
❖ Obec vypracovala a podala ádosti
o dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje na tyto projekty:
1. Obnova terasy kuelny.
2. Oprava schodù a výmìna vstupních dveøí kulturního domu v Chotovinách.
❖ Obec vypracovala a podala ádost
o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ÈR na projekt Oprava místní
komunikace na Polánce.
❖ Ke konci roku obdrela Obec Chotoviny ze Státního fondu dopravní
infrastruktury pøislíbenou dotaci na
ji provedenou výstavbu chodníkù
ve støedu obce Chotoviny ve výi
1 834 000, Kè.
Mgr. Zdenìk Turek

Jaké to bylo být katem?

Jak Vás prostøedí,
ve kterém ijete,
mùe dotlaèit k zoufalým èinùm?
To ve jsme mohli vidìt v sobotu
17. 12. 2016 v komediální høe s prvky
støedovìkého hororu I KAT MÁ RÁD,
kterou pro nás sehrál
divadelní soubor KAPOTA Tábor.
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/pokraèování ze str. 2/

4. Pozemky
Zámìr prodat
 ádost pana J.N. o odkoupení
èásti p.p.è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova Lhota  pan N. jako majitel rodinného domu èp. 16 na pozemku
st. 3 a rozestavìného rodinného
domu na pozemku parc.è. 41 v k.ú.
Jeníèkova Lhota podal loni ádost
o odkoupení pøiplocené èásti obecního pozemku parc.è. 728/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výmìøe cca 15 m2. Zámìr prodeje byl
zastupitelstvem projednán a schválen dne 15. 12. 2015. Po vypracování geometrického plánu bylo zjitìno, e plocha skuteènì pøiploceného pozemku je 90 m2. Rada obce
doporuèuje zámìr prodeje pøeschválit ve skuteèné výmìøe.
Usnesení è. 158/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny ruí usnesení è. 99/2015/Z07 ze dne
15. 12. 2015.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 159/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje zámìr prodeje èásti pozemku parc.è. 728/37 v k.ú. Jeníèkova o výmìøe 90 m2, která je pøiplocena k pozemku st. 3 a je dle GP
è. 254-637/2016 novì oznaèena
è. 728/52, za cenu 100, Kè/m2.
Souhlasí 12, je proti 1, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 ádost o odkoupení èásti p.p.è.
114/1 v k.ú. Chotoviny  o pozemek o výmìøe cca 30 m2, nacházející se mezi garáemi a kolnami u bytového domu èp. 129 ádají manelé V. a V. N.
Usnesení è. 160/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti pozemku parc. è. 114/
1, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Chotoviny o výmìøe cca 30 m2 za
cenu 175 Kè/m2.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 ádost o odkoupení pozemkù v
k.ú. Jeníèkova Lhota a Brouèkova
Lhota za úèelem vybudování rybníku  o odkoupení pozemkù o celkové výmìøe 2 262 m2 ádá pan
V. M., vlastník sousedních pozemkù. Na pozemcích hodlá vybudovat
rybník.
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Usnesení è. 161/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje zámìr prodeje pozemkù:
v k.ú. Brouèkova Lhota:
parc. è. 15/97  vodní plocha
o výmìøe 44 m2
parc. è. 15/130  vodní plocha
o výmìøe 152 m2
parc. è. 15/148  trvalý travní
porost o výmìøe 408 m2
parc. è. 15/149  trvalý travní
porost o výmìøe 436 m2
parc. è. 15/154  trvalý travní
porost o výmìøe 33 m2
parc. è. 484/2  lesní pozemek
o výmìøe 449 m2
parc. è. 487/3  vodní plocha
o výmìøe 510 m2
v k.ú. Jeníèkova Lhota:
parc. è. 624/6  trvalý travní
porost o výmìøe 155 m2
parc. è. 624/10  trvalý travní
porost o výmìøe 47 m2
parc. è. 624/44  trvalý travní
porost o výmìøe 28 m2
o celkové výmìøe 2 262 m2, za cenu
100 Kè/m2 plus odhadní cena lesního porostu.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 zámìr smìny pozemkù v k.ú.
Chotoviny  pøi stavbì chodníkù
v centru obce byla u nìkterých nemovitostí místo podezdívek plotù
vystavìna opìrná zeï. Paní Ing. H. J.,
vlastník pozemku parc. è. 70/3, na
kterém se nová opìrná zeï nachází,
nesouhlasí se zøízením vìcného bøemene. Bylo tedy dohodnuto, e pozemek o ploe 23 m2 zastavìný opìrnou zdí bude smìnìn za èást sousedního obecního pozemku parc. è.
71/7 o obdobné ploe.
Usnesení è. 162/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
smìny èásti pozemku parc. è. 70/3
v k.ú. Chotoviny o ploe 23 m2, ve
vlastnictví paní Ing. H. J., která je
zastavìna opìrnou zdí, za èást obecního pozemku parc.è. 71/7 v k.ú.
Chotoviny o obdobné ploe.
Souhlasí 10, je proti 1,zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
Prodej pozemkù
 prodej pozemku p. è. 100/15 v
k.ú. Chotoviny  jedná se o èásteènì pøiplocený pozemek sousedící
s øadovým domem èp. 165 ve vlastnictví pana M. M. Zámìr prodeje byl

schválen na minulém zasedání usnesením è. 153/2016/Z11 a zveøejnìn
na úøedních deskách obecního úøadu od 27. 9. do 13. 10. 2016. O odkoupení pozemku ádá pan M.M.
Usnesení è. 163/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. è. 100/15 orná
pùda o výmìøe 273 m2 v k.ú. Chotoviny panu M.M., bytem Prostøední
èp. 102, Èervené Záhoøí, za cenu
39 100, Kè.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 prodej èásti pozemku p. è. 1423/3
v k.ú. Øevnov  o odkoupení èásti
tohoto pozemku o výmìøe cca 300 m2
ádá pan M.H. Usnesením è. 215/
2013/Z13 ze dne 7. 3. 2013 byl zámìr prodeje schválen za podmínky,
e zùstane zachován vjezd na sousední pozemek parc.è. 1423/8. Na
základì místního etøení a po projednání osadním výborem v Øevnovì bylo zadáno vypracování geometrického plánu, kterým byla oddìlena èást pozemku slouící jako pøístupová cesta pro vlastníka sousední nemovitosti pana J. M. o výmìøe
27 m2 a èást o výmìøe 233 m2 pro
pana M. H.
Usnesení è. 164/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkù v k.ú. Øevnov, které
jsou dle geometrického plánu è. 1281085/2016 novì oznaèeny parc.è.
1423/10 o výmìøe 27 m2 panu J.M.,
bytem itomírská 639/1, Praha 10 Vrovice a parc. è. 1423/11 o výmìøe
233 m2 panu M. H., bytem Øevnov 13,
Chotoviny, za cenu 100, Kè/m2.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Koupì pozemkù
 odkup pozemkù od Soreta Group,
a.s. a Butterfly Invest s.r.o.  zastupitelstvo obce usnesením è. 151/
2016/Z11 schválilo odkoupení pozemkù o celkové výmìøe 1173 m2
v k.ú. Chotoviny s pøísluenstvím od
spol. Soreta. Pøi sepisování kupní
smlouvy byly zjitìny urèité nepøesnosti a je proto nutno usnesení pøepracovat.
Usnesení è. 165/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny ruí
usnesení è. 151/2016/Z11 ze dne
22. 9. 2016.
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Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 166/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje odkoupení pozemkù p. è.
117/17, 117/28, 117/29 v k.ú. Chotoviny od spoleènosti SORETA
Group a.s., IÈ: 26018861 za cenu
968 216, Kè a pozemku p.è. 117/
34 v k.ú. Chotoviny od spoleènosti
Butterfly Invest s.r.o., IÈ: 25178598
za cenu 16 092, Kè, tj, za celkovou
cenu 984 308, Kè.
Souhlasí 11, je proti 0, zdrel se 2.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 167/2016/Z12.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje bezúplatný pøevod projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebních povolení na
akci Novostavba bytového domu
Chotoviny, vèetnì vekerých práv
a povinností spojených s jejich vyuitím a oprávnìní k jejich uití.
Souhlasí 11, je proti1, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
 odkup èásti rybníku Polánecký
v k.ú. Chotoviny  ÈR - Státní pozemkový úøad nabídl obci k odkoupení p.p.è. 441/2 vodní plocha
o výmìøe 161 m2 v k.ú. Chotoviny.
Tato parcela sousedí s obecní parcelou 441/1, na obou se rozkládá
rybník Polánecký. Vzhledem k tomu,
e obec plánuje rybník odbahnit,
doporuèuje rada obce nabízený pozemek koupit.
Usnesení è. 168/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.è. 441/2 v k.ú.
Chotoviny od Státního pozemkového úøadu za cenu 12 880 Kè.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. ádosti o dotace
 z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje na rok 2017  rada
obce doporuèuje na rok 2017 podat
tyto ádosti o dotace:
Obnova terasy kuelny  pøedpokládané náklady 385 000, Kè, dotace
max. 50%.
Obnova vstupu do KD Chotoviny 
tento dotaèní titul vyaduje spoluúèast minimálnì ètyø obcí. Pøipojí se
partnerské obce: Nemyl, Jedlany
a Sudomìøice u Tábora. Pøedpokládané náklady 700 000 Kè, dotace
max. 60 % /pokraèování na str. 5/
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Usnesení è. 169/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce projednalo a
souèasnì schválilo podání ádostí
o dotace na rok 2017 z Programu
obnovy venkova na akce:
Obnova terasy kuelny
Obnova vstupu do KD Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
 z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro
místní rozvoj na rok 2017  rada obce
doporuèuje poádat o dotaci na:
Opravu místní komunikace è. 23c,
Polánka (náves na Polánce).
Pøedpokládané náklady 690 000 Kè,
dotace max 50 %.
Usnesení è. 170/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce projednalo a
souèasnì schválilo podání ádosti
o dotaci na rok 2017 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci Oprava místní komunikace è. 23c, Polánka.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Územní plán  Zmìna è. 2
1. Obecní úøad Chotoviny poøizuje
dle § 6 zákona è. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
øádu (stavební zákon), zmìnu è. 2
územního plánu Chotoviny. Projektantem je Ing. arch. Dagmar Buzu.
2. Návrh zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny byl projednán v souladu s ustanovením § 50 stavebního
zákona. V souladu s § 51 stavebního zákona Krajský úøad návrh zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny
posoudil a sdìlil, e lze zahájit øízení o vydání zmìny è. 2 územního
plánu Chotoviny.
3. V souladu s § 52 stavebního zákona probìhlo øízení o územním
plánu. V rámci tohoto øízení nebyla
podána ádná negativní stanoviska
dotèených orgánù, ádné námitky.
Jediná pøipomínka Èeských drah
mìla jen informativní charakter a to:
V souèasné dobì probíhá mezi ÈD,
a.s. a SDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahù v eleznièních stanicích. Jejich pøípadnou
úpravu doporuèují øeit jen v nezbytnì nutném rozsahu v navrhovaných
opatøeních a nikoliv zmìnou vlastnictví celých pozemkù. Vzhledem
k rozsahu zmìny a umístìní lokality
cca 1 km od dráhy, má tato pøipo-
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mínka jen informativní charakter.
4. V souladu s § 53 stavebního zákona byly poøizovatelem a urèeným
zastupitelem vyhodnoceny výsledky
projednání návrhu zmìny è. 2 územního plánu Chotoviny a dle § 54 je
zmìna è. 2 územního plánu Chotoviny vydávána.
5. Opatøení obecné povahy  zmìna
è. 2 územního plánu Chotoviny, bude
po schválení v zastupitelstvu obce
vyvìeno na úøední desce a nabývá
úèinnosti 15. den po vyvìení.
Usnesení è. 171/2016/Z12.
Obec Chotoviny vydává opatøení
obecné povahy  Zmìna è. 2 územního plánu Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Nový územní plán.
Zastupitelstvo obce Chotoviny schválilo dne 29. 10. 2015 poøízení nového územního plánu Chotoviny.
Následnì rada obce dne 12. 11. 2015
schválila ádost o poøízení územního plánu adresovanou obci s rozíøenou pùsobností tj. Mìstskému úøadu Tábor. Krajský úøad Jihoèeského
kraje dne 25.1.2016 odòal rozhodnutím è.j. KUJCK 29981/2016 MìÚ
Tábor pro podjatost vedoucího odboru rozvoje poøizovatelskou èinnost a povìøil touto èinností Mìstský úøad Sobìslav.
Zpracované zadání územního plánu
bylo v souladu se zákonem zveøejnìno po dobu 30 dní na úøední desce Obce Chotoviny a Mìstského úøadu Sobìslav. Na obou deskách byl
umonìn dálkový pøístup. Je souèástí materiálù pro dnení jednání.
Pøipomínky dotèených orgánù a obèanù byly do návrhu zadání zapracovány.
Po schválení zadání územního plánu bude vybrán zpracovatel územního plánu, který zpracuje návrh
územního plánu. Ten bude projednán ve spoleèném a veøejném projednání v souladu se stavebním zákonem.
Usnesení è. 172/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu Chotoviny v pøedloeném znìní.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 173/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce povìøuje mís-

tostarostu obce Jana Jordáka spoluprací s poøizovatelem Mìstským
úøadem Sobìslav pøi poøizování
nového územního plánu.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Pøistoupení do Jihoèeského vodárenského svazu  obec letos sice
realizovala tøi prùzkumné vrty pro
vodovody Moraveè a Chotoviny
s tím, e v pøítím roce vrty pro Moraveè a Chotoviny (v Miláèku) pøipojí na stávající vodní zdroje. Po
zkuenosti z minulých suích let,
kdy se voda musela dováet, a také
pro dalí rozvoj, potøebuje obec zajistit dostatek kvalitní pitné vody. Pan
starosta proto vstoupil v jednání
s øeditelem Jihoèeského vodárenského svazu o napojení Obce Chotoviny na Vodárenskou soustavu Jiní
Èechy. Aby mohly být zahájeny pøípravné a prùzkumné práce pro pøípadné napojení obce na Vodárenskou soustavu Jiní Èechy, je potøeba stát se èleny zájmového sdruení
Jihoèeský vodárenský svaz, v jeho
reii by uvedené práce probíhaly.
Èlenství ve svazu nevyaduje ádné
ekonomické nároky.
Usnesení è. 174/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ádosti o èlenství a schvaluje
èlenství Obce Chotoviny v Jihoèeském vodárenském svazu.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Zøizovací listina Základní koly
a Mateøské koly Chotoviny  Dodatek è. 2  na základì zápisu z dílèího pøezkoumání hospodaøení
obce, kde auditorky vyjádøily nespokojenost se znìním èlánku V, vymezení majetku, zøizovací listiny je zastupitelùm pøedloen ke schválení
Dodatek è. 2, jeho znìní je v souladu s poadavkem auditorek.
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Usnesení è. 175/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 ke Zøizovací listinì Základní
koly a Mateøské koly Chotoviny.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Rozpoètová opatøení provedená radou obce  jedná se o opatøení è. 12, 13, 14, 15 a 16/2016 - jsou
souèástí materiálù pro jednání.
Usnesení è. 176/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
rozpoètová opatøení schválená radou
obce è. 12, 13, 14, 15 a 16/2016.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Schválení rozpoètového opatøení è. 9 schváleného radou obce
 toto rozpoètové opatøení schválila
rada obce nad rámec svého povìøení, je proto pøedloeno ke schválení
zastupitelstvu.
Usnesení è. 177/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 9.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
12. Povìøení rady obce k provedení rozpoètových opatøení v závìru
roku 2016  toto povìøení je navreno proto, e v závìru roku mùe
nastat situace, kdy bude nutné uhradit nìkteré platby, které pøesahují
plánovaný rozpoèet a zaúètovat nìkteré platby na poloky dle rozpoètové skladby.
Usnesení è. 178/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce pro období od
23. 12. do 31. 12. 2016 povìøuje
radu obce provedením rozpoètových zmìn nad rámec povìøení rady
obce ze dne 12. 12. 2013, usnesení
è. 266/2013/Z17.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
/dokonèení na str. 6/
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/dokonèení ze str. 5/
13. Povìøení rady obce k provádìní rozpoètových opatøení  zastupitelstvo obce ve smyslu § 102 odst.
2 písm. a) zákona o obcích mùe ve
vymezeném rozsahu povìøit radu
obce provádìním rozpoètových opatøení, která mìní závazné ukazatele
schváleného rozpoètu.
Usnesení è. 179/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce ruí k 31. 12.
2016 usnesení è. 266/2013/Z17
o provádìní rozpoètových opatøení
radou obce.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 180/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce povìøuje od
1. 1. 2017 radu obce provádìním
rozpoètových opatøení v tomto rozsahu:
1. Ve výdajích do 400 000 Kè na pa-
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ragraf do celkové výe 800 000 Kè
na jedno rozpoètové opatøení.
2. V pøíjmech neomezenì.
3. Ve výdajích, které jsou úèelovì
urèené a oznaèené úèelových znakem, popøípadì nástrojem a zdrojem, do výe pøijaté úèelovì urèené
dotace.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
14. Informace o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
Finanèní výbor - zastupitelé obdreli zprávu o èinnosti výboru za období od 1.1. do 23.11.2016 vypracovanou pøedsedou panem Ing. Bervidou. Ten èleny výboru pochválil za
svìdomitou práci a podìkoval jim.
Kontrolní výbor - zastupitelé obdreli zápis z jednání výboru. Pøedsedkynì sl. Mgr. Sochùrková podìkovala èlenùm za zodpovìdnou prá-

ci a poádala pøítomné o podávání
podnìtù, na základì kterých bude
výbor provádìt kontroly.
Usnesení è. 181/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru.
Souhlasí 13, je proti0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
15. Vyhláka è.1/2016 o noèním
klidu  doba noèního klidu je regulována zákonem è. 200/1990 Sb.,
o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, dle jeho ustanovení § 47
odst. 1 písm. c) je ruení noèního
klidu pøestupkem, za jeho spáchání lze uloit zákonem stanovenou
sankci.
Doba noèního klidu je definována
jakoto doba od 22. do 6. hodiny.
Zákon o pøestupcích v tomto ustanovení rovnì pøedpokládá monost
vydání obecnì závazné vyhláky,
v ní budou stanoveny výjimeèné
pøípady, zejména slavnosti nebo obdobné spoleèenské akce, pøi nich
je doba noèního klidu vymezena dobou kratí nebo ádnou.
Obce mohou v obecnì závazné vyhláce stanovit výjimeèné pøípady,
kdy je doba noèního klidu vymezena dobou kratí nebo ádnou, a to
buï konkrétním datem, datovatelným obdobím èi událostí její datum je pro osoby ijící v obci pøedvídatelné. Obce proto mohou stanovit tyto výjimeèné pøípady jen a pouze takovým zpùsobem, aby byl poèet tìchto nocí pro osoby ijící v obci
pøedvídatelný a aby se tyto osoby
mohly na tyto výjimeèné pøípady
pøedem pøipravit.
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Usnesení è. 182/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhláku Obce Chotoviny è. 1/2016 o noèním klidu.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
16. Smlouva o poskytnutí úèelové
dotace  touto smlouvou obec pøevede DSO Mikroregionu Venkov finanèní èástku 214 177 Kè jako spoluúèast k ji schválenému dotaènímu titulu na nákup cisterny na pitnou vodu vèetnì pøísluenství.
Usnesení è. 183/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu Obce Chotoviny uzavøenou mezi Obcí Chotoviny a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Venkov, na èástku 214 177 Kè.
Tato finanèní èástka bude pouita na
zakoupení cisterny na pitnou vodu
vèetnì pøísluenství.
Souhlasí 12, je proti 0, zdrel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
17. Rozpoètové opatøení è. 17  je
souèástí materiálù. Je v nìm mimo
jiné zaúètována dotace na vybudování chodníkù, poskytnutí úèelové
dotace na poøízení cisterny na pitnou vodu atd.
Usnesení è. 184/2016/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 17, které je
nedílnou souèástí tohoto zápisu
a usnesení.
Souhlasí 13, je proti 0, zdrel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno ve 20:40 hodin
Zapsala: Marie Knotková
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EBRÁK

Byly doby, kdy
vidìt ebráka prosícího o almunu,
nebyla ádná vzácnost. Vìtinou to
byli lidé nìjak tìle s n ì p o s t i  e n í
nebo seli stáøím, kteøí buï nemìli vùbec nic, nebo dostávali
charitativní podporu, která ale
nebyla ani k ivotu, ani k smrti.
Takovíto lidé byli odkázáni na
milosrdenství druhých a vìtinou obcházeli vesnice a ebrali.
Nìkteré ebráky ji lidé znali,
zejména ty, kteøí pravidelnì obcházeli svùj rajon a dokonce
se na nì i tìili. Za trochu teplé
polévky a nìkdy i nìjaký ten krejcar se od ebráka dovìdìli, co je
v kraji nového, kdo se narodil,
zemøel a podobnì. Takový druh
ebrákù zásadnì nekradl a pokud se snad dostal do konfliktu
se zákonem, zpravidla to bylo
jen pro nìjakou malièkost.
Václav Kocourek z Vráné
také byl ebrákem, jene u nìj
se v plné míøe naplnila stará
moudrost, e kdy dva dìlají
toté, nemusí to vdy být to
samé. Kocourek u nepatøil
k nejmladím, do abrahamovin
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mu chybìl pouze rok, a jak hrdì
prohlaoval, ebrákem byl po
celièký ivot. Jene jakým!
O jeho drzé a zbujné povaze se nejen na Chotovinsku
vyprávìly úplné legendy. Nedobøe se vedlo lidem, u kterých s ebrotou neuspìl! V nejlepím pøípadì je
zahrnul úplným pøívalem nejsprostích nadávek, klením
a láním, a tak mu radìji kadý
nìco dal, nìkdy i z velice mála
co mìl, jen aby od nìj mìl svatý
pokoj. Ne nadarmo byl Kocourek estatøicetkrát trestán!
Jedno z jeho slavných extempore se odehrálo 10. èervence 1902, kdy svou návtìvou
poctil jinak poklidné mìsteèko
leící na øíèce Cedronu  Jistebnici. Zpùsobil zde výtrnost,
o které se pak jetì dlouho mluvilo a která mu vynesla dalí
trest. Dá se øíci, e ten den se
Kocourkovi v Jistebnici opravdu daøilo. Vyebral vìtí mnoství mouky, kterou u místního
kupce neprodlenì promìnil za
pøíslunou dávku kvalitní domácí itné, kterou hbitì zkonzumoval. Takto posilnìn se pak vydal
na dalí pou po mìsteèku. Pro-

toe lidé Kocourka znali a velmi
dobøe vìdìli, co dovede, radìji
ho nìjakou malièkostí podarovali. Domácí itná, kolující v Kocourkovì krvi zapøíèinila, e zaèal podstatnì zvyovat poadavky na své obdarování. Kde
se mu zdálo, e dostal málo,
ihned projevil svou nelibost.
Kopal a mlátil do dveøí, klel a nadával a nebál se pøipojit i výhruky. To si ale lidé u nenechali líbit. Zavolali mìstského
stráníka pana Doubka, aby
zjednal poøádek a drzého neurvalce poøádnì zkrotil. Doubek
se skuteènì záhy dostavil a rozparádìného kocourka neprodlenì vyzval, aby po dobrém okamitì opustil mìsteèko. Na tuto
výzvu Kocourek reagoval tak, e
si lehl na zem, zaèal okolo sebe
zbìsile mlátit holemi a tak stráníkovi nezbylo, ne dojít pro
posilu. Teprve potom se podaøilo na nìjakou chvíli Kocourka

zkrotit a vyprovodit ho pìkný
kus cesty za mìsteèko.
Ale to Kocourka patnì znali! Za dvì hodiny byl na námìstí
znovu a láteøil a klel víc jak pohan. Opìt byl vyzván, tentokrát
jiným stráníkem, aby okamitì
opustil mìsteèko, co Kocourek
nakonec pøipustil, ale pod jednou podmínkou, e veøejnì nafackuje stráníkovi Doubkovi!
Pøesto, e onen stráce zákona
byl vechno, jen ne pøítelem
svého kolegy Doubka, zdála se
mu Kocourkova podmínka nepøimìøená a prohlásil Kocourka
za zatèeného. To si ale dal! Opìt
musela být pøivolána posila, která Kocourka spoutala a vsadila
do radnièního arestu.
Tak se stalo, e ebrák z povolání se opìt dostal pøed táborský soud. Zapíral i lhal, nakonec si nic nepamatoval, ale
soudce neobalamutil. Jeho sedmatøicátý trest znìl: tøináct mìsícù nepodmínìnì.
Jaroslav Wimmer

Spolek pøátel koly Chotoviny
Vás srdeènì zve
na tradièní

KARNEVAL

sobota 11. února 2017
od 15 do 18 hodin

Kulturní dùm Chotoviny
Èeká na Vás: i Klaun
i Hodnocení
ÍNO
C
nejkrásnìjích
CU
masek

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Josef Skalák, Èervené Záhoøí
Lenka Chrastilová, Chotoviny
Zdenìk Lip, Chotoviny
Jiøí Smetana, Chotoviny
6 5 let Luboslav Procházka, Chotoviny
Drahoslava Klejnová, Chotoviny
70 let Josef Filip, Èervené Záhoøí
7 5 let Bohuslava Bohuslávková, Chotoviny
Josef Krejèí, Beranova Lhota
8 5 let Eva Koøínková, Chotoviny
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

i Diskotéka

a zábavné soutìe
i Tvarování balónkù

Vstupné 20 Kè. Èlenové spolku mají vstup zdarma.
PODÌKOVÁNÍ  Spolek pøátel koly Chotoviny dìkuje vem návtìvníkùm spolkových akcí za pøízeò, kterou jste nám v roce 2016 vìnovali,
Základní kole a Mateøské kole Chotoviny a Obci Chotoviny za vzájemnou spolupráci v roce 2016, paní Zdenì Kolací a panu Richardu
Stieblerovi za zajitìní obèerstvení na spolkových akcích.
Do roku 2017 Vám pøejeme mnoho zdraví a pohody.
Tìíme se s Vámi na vidìnou na naich akcích.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

Nový obèánek
Hynek Fere
Chotoviny
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NOVÉ KNIHY
Táòa Keleová-Vasilková  TOUHY.
Lucka je svobodná matka, které osud
v podobì nespolehlivého partnera
utìdøil kruté ponauèení. Má radost
ze svého synka, dobré vztahy na pracoviti, jenom doma trpí v podruèí
despotické nemocné matky, která
jako by jí nechtìla dopøát ádnou
radost ze ivota. Lucku ubíjejí problémy vedních, jednotvárných dní
a u ani nedoufá, e by ji mohlo jetì potkat nìco hezkého. A jednoho
dne odjede na lyovaèku a její ivot
se úplnì zmìní...
Jack Lance  TEMNÁ HRA PAMÌTI.
Rachel Saundersová, mladá nezávislá ena, se ocitne sama v temném
lese uprostøed Skotské vysoèiny. Je
noc, na tìle má oklivá zranìní
a navíc se na nic nepamatuje. Po èase
se jí pamì zaèíná vracet, ale stále
zùstává záhadou, co se dìlo v posledních nìkolika týdnech jejího ivota. Rachel má plnou hlavu otázek.
Jak se dostala do lesa a co tomu
pøedcházelo? A hlavnì, kdo je ten
démon s vlèí hlavou a netopýøími
køídly, který ji stále, a ne jen v mylenkách, pronásleduje?
Françoise Saganová  ZTRACENÝ
PROFIL. Josée je v manelství s Alanem neastná. Na jednom z veèírkù
se o ni zaène zajímat známý a obávaný multimilionáø Julius A. Cram.
Nabídne jí garsonku a dobøe place-

nou práci, aby mohla uniknout z manelství s Alanem. Zdá se,
e jde o upøímné pøátelství a e Cram
od Josée nic na oplátku neoèekává.
Ale je jeho pomoc opravdu tak nezitná? To Josée zjistí a v okamiku, kdy potká svou ivotní lásku.
Radka Tøetíková  DOBØE MI TAK.
Sebestøedný a bezohledný malíø
Boris se rozvádí se svou enou
a stìhuje se ze spoleèného bytu ke
kamarádovi Viktorovi. Tento ivotní
zlom ho nutí zamyslet se nad sebou
samým a bilancovat. Boris si postupnì uvìdomuje vechny svoje selhání a ponìkud neohrabanì se pokouí napravit chyby. Hledá cestu zpìt
ke svému dospìlému synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang.
V té chvíli mu navíc zkøíí cestu estnáctiletá Erika.
Radka Tøetíková  TO PØÍÍ MOØE.
Napínavé psychologické drama jedné zdánlivì obyèejné rodiny, ve kterém autorka umoní ètenáøi nahlédnout nejen do køehké due dvacetileté Hanky, ale také do osudù dalích, vzájemnì propojených postav.
S lehkostí sobì vlastní vypráví nelehký pøíbìh o pocitech. O bolesti,
o nedorozumìní, o strachu, o bezpodmíneèné lásce, o otázkách a odpovìdích, které se vichni snaíme
v ivotì najít. O nadìji.

Obecní knihovna Vás zve na besedu
s panem Èástkou  VÉDSKO III.

 Jiní védsko a dánský ostrov
Sjaeland  nejvìtí ostrov Baltského moøe.

V úterý 24. 1. 2017
od 17 hodin v knihovnì.

Vstupné
dobrovolné.
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Pro dìti a mláde:

Eva Ibbotsová  TAJEMSTVÍ
13. NÁSTUPITÌ. Klasika anglické fantasy, která inspirovala J. K.
Rowlingovou. Pod omelým 13. nástupitìm na londýnském nádraí
Kings Cross se skrývá zapomenutý
vchod do kouzelné øíe, kterým mùete vstoupit do království obývaného kouzelnými bytostmi a lidmi, jim
ivot v naí civilizaci u pøipadal neúnosný. Øíká se mu Ostrov náhlých
mlh a právì teï se tam chystá záchranná výprava, ale to je vlastnì
tajemství...
Megan MacDonald  NÁLADY NELY
NÁLADOVÉ. Nalaïte se na Nelu Náladovou! Mizerná nálada, dobrá nálada, dokonce kolní nálada... Nela
Náladová je na nálady mistr! Seznamte se s Nelou, s jejím mladím
bratrem Smradíkem, s nejlepím
pøítelem Rendou i s otravou Frantou
Perlièkou. Díky nim se dostanete do
té nejnáladovìjí nálady!

Jacqueline Wilson  ILUSTROVANÁ
MÁMA. Gemma døív milovala Amaryllis, milovala mì, milovala ná
spoleèný ivot. My tøi jsme byly na
tom edém svìtì jako pestrobarevnì vybarvené kvìtiny, jako záøící obrázky, kterými byla Amaryllis, potetovaná od hlavy a k patì nádhernými kérkami, je nejskvìlejí a nejkrásnìjí máma na svìtì. Alespoò ji tak
vidí Keiko.
Jacqueline Wilson  NEJDELÍ VELRYBÍ PÍSEÒ. Kniha o pøátelství, lásce, vìrnosti a nadìji. Její autorkou
je známá a oblíbená autorka dìtských
bestsellerù Jacqueline Wilson. Ellina maminka je v hlubokém kómatu
v nemocnici poté, co porodila jejího
bratøíèka. Miminko stále pláèe, Ellin
nevlastní otec Jack je nevrlý a unavený, její nejlepí kamarádka si nala jinou kamarádku. Ella se cítí osamìlá.
Z. Sumerauerová

Mikulá se svou druinou
zavítal mezi dìti

Na sobotu 3. prosince 2016 pøipravil Spolek pøátel koly Chotoviny tradièní Mikuláskou nadílku. Sál
kulturního domu zaplnilo více ne
300 malých a velkých návtìvníkù.
Novinkou nadílky byl Èertovský fotokoutek, v nìm se dìti promìnily
v malé èertíky. Nádherné pekelné
kulisy namalovaly dìti ze kolní druiny pod vedením Yvony Kaòové.
Odpoledne plné tance a zábavných
soutìí vyvrcholilo pøíchodem Mikuláe a jeho druiny. Vechny dìti
byly moc ikovné a stateèné, i kdy
ani tentokrát nechybìly slzièky strachu. Za pìknou písnièku èi básnièku
si dìti odnesly balíèek plný sladkých dobrot. Nakonec je èerti jetì na památku pomazali pekelnou èerní a Mikulá slíbil, e se za rok opìt v Chotovinách zastaví.
Jana Lorencová, pøedseda spolku

Florbalisté jen v pøeboru
V posledním turnaji základní èásti mìli florbalisté nelehký úkol. Pokud chtìli hrát
v nadstavbì lepí ne nejnií
soutì  pøebor, staèilo hodnì bodovat, získat ze dvou zápasù
stejnì bodù jako v pøedelých esti.
Staèilo ve dvou zápasech s prvním
a druhým týmem z tabulky získat
4 body. První zápas proti týmu Pacovských blbounù, který byl hraný
opatrnì z naí strany, nezaèal dobøe. Soupeø potrestal chybu a ujal se
vedení 0:1. V druhé èásti prvního
poloèasu Kotrlík vyrovnal. Druhý
poloèas zaèal stejnì, brzy soupeø
vedl 1:2 a my jsme ètyøi minuty pøed
koncem vyrovnali Stieblerem na 2:2.
Pak byla hra obou týmù opatrná,
nikdo nechtìl prohrát. V prodlouení gól nepadl a tak jsme k druhému zápasu odcházeli s 1 bodem
a vìdomím, e jen vítìzství nad estinásobným vítìzem celé soutìe

a lídrem tabulky nás posune
do vyí soutìe. Nestalo se
tak. Soupeø velmi pohodlnì
vedl 0:3 a my jsme do poloèasu sníili jen Davidem Èechem
na 1:3. V druhé pùlce soupeø zase
v klidu støílel góly na 1:5 a my jsme
se pak pracnì snaili sníit. Nakonec se to povedlo 2x Ondrovi Mládkovi, ale na vyrovnání nebo výhru
jsme opravdu nemìli. V lednu a
bøeznu tým Drakù èekají zápasy pøeboru o koneèné 13. a 16. místo.
Uvidíme, loni jsme pøebor vyhráli
a skonèili na 13. místì. Tak na jakém
místì skonèíme letos?
P. Havlík

Tabulka

1. Delfíni Tábor
2. Pacovtí Blbouni
3. Rychlá rota Tábor
4. NordBlanc
5. Draci Chotoviny

skóre body
38 : 17 2 1
30 : 24 1 5
29 : 31 9
28 : 36 7
26 : 43 5
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Mistrovství oddílu kuelek jednotlivcù pro rok 2017

Zápolení o pøeborníka / mistrovství oddílu probìhlo mezi svátky
29. 12. 2016. Dvoukolový systém
na 2 x 100 hodù se zaèíná bìhem
podzimu jedním náhozem v rámci
mistrovského zápasu. Druhý, závìreèný, právì tímto turnajem.

Nejvíce se daøilo a titul absolutního pøeborníka oddílu získal Jan
Chobotský vynikajícím výkonem
917 kuelek (465 + 452). Potvrdil
tak staré pravidlo, e kuelky lze hrát
výbornì v kadém vìku. V muské
kategorii i letos obhájil titul Honza

Mikuláské koulení 2016
V sobotu 10. prosince 2016 po oficiální èertovsko-mikuláské nadílce jsme
pozvali dìti, mláde a veøejnost na
tradièní Mikuláské koulení o ceny
na nai kuelnu.
Jako kadoroènì bylo ve vzornì 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 Maruka Èechová - 28 bodù,
druhá byla po dodateèném rozhozu
Nikola Liková - 27, tøetí Viktor Kaèák - také 27 bodù na 5 hodù do
plných. V dìtech registrovaných se

nejvíce daøilo Martinì Køemenové
- 33, druhý Pavel Makovec - 29, tøetí Jakub Smetana - 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.
V kategorii muù registrovaných
vítìzí Petr Køemen mladí výkonem
37 kuelek, druhé místo obsadil Pavel Makovec - 36, tøetí byl Michal
Nový - 35 kuelek.
V enách registrovaných vítìzí

Bartoò za 909 poraených kuelek.
Na druhém místì skonèil Zbynìk
Hein - 875, tøetí Libor Hrstka - 857.
Kategorii seniorù ovládl ji zmiòovaný Honza Chobotský, druhý byl
Jirka Svaèina - 828, tøetí Lubo Bervida - 803. V enách byla nejlepí
Gábina Kuèerová - 864 kuelek (430
+ 434), druhá Iva Svatoová - 816,
tøetí Alena Makovcová - 814.
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 dobøe pøipraveni !
Od 5. do 7. ledna 2017 nás èekají Mistrovství jednotlivcù Okresu Tábor, následnì 28.-29. ledna 2017
Mistrovství krajù. Naim zástupcùm
popøejme dobré výkony a pìknou reprezentaci oddílu.

a obhajuje loòské prvenství Alena
Makovcová - 37, druhá Lenka Køemenová mladí - 35, tøetí místo Gábina Kuèerová spoleènì s Martinou
Køemenovou - 34 poraených kuelek.
Kategorie neregistrovaných pøináí vdy urputné boje, nadení, ale
také veliká zlepení oproti minulým
roèníkùm. Radostné hodovky
a osobní rekordy jsou vyvrcholením
snaení. V letoním roèníku se opìt
nejvíce radoval ná dlouholetý pøíznivec a nejaktivnìjí hráè Zdenìk
Pisa z Beneova, kdy poráí 33
kuelek, vyhrává nejhodnotnìjí
cenu, Aksamitského Bobíka, a obhajuje tak loòský titul. Druhé místo
vybojovala v závìreèném rozstøelu

Lenka Vylítová - 32 pøed Standou
Èechem - 32 kuelek.
Nejdùleitìjí ale byla sportovní
pøátelská atmosféra a dobrá zábava
pro vechny.
Velké podìkování patøí naim
tìdrým sponzorùm: Obec Chotoviny, AKSAMITE, MA-DONA, Petr
Merxbauer a Jan Bartoò HOLBA za
vìcné ceny a podporu.
Zvlátní podìkování pak jetì
patøí Spolku pøátel koly Chotoviny
za krásné a hodnotné dìtské dárkové balíèky. Dìkuji èlenùm oddílu za
ceny, pomoc a organizaci.
Vám vem ostatním za úèast,
podporu a pøízeò kuelkáøskému
sportu.

Pøehled podzimních výsledkù a úspìchù pravidelných
kuelkáøských soutìí 2015 / 2016
Drustvo A  Divize Jih

Po nevydaøeném startu do podzimní èásti soutìe, kdy jsme prohráli
domácí zápas a pak hned venkovní,
následovala série devíti vítìzství
v øadì. Tabulku divize vedeme o 4 body. Doufám, e vstup do jarní èásti
se nám vydaøí, a budeme se snait
udret první pozici a do konce soutìe. Tímto bych chtìl pozvat vechny fanouky, aby nás pøili podpoøit
v naí snaze o postup do vyí soutìe.

TABULKA:

1. TJ Sokol Chotoviny
18
2. TJ Tøebíè B
14
3. TJ Sokol Èastrov
14
4. TJ Centropen Daèice D
14
5. TJ Centropen Daèice B
12
6. TJ Jiskra Nová Bystøice
12
7. TJ Sokol Sobìnov
11
8. KK Lokomotiva Tábor B
10
9. TJ Start Jihlava
8
10. TJ Slovan Jindø. Hradec
7
11. TJ Spartak Pelhøimov
6
12. TJ Nová Vèelnice
2
Jednotlivci 120 hs - umístìní / prùmìr:
11. místo Køemen / 547, 21. Hein / 540,
22. Hrstka / 540, 29. Bartoò / 536,
31. Foøter / 535, 63. Bervida / 503.
Jednotlivci 100 hs - umístìní / prùmìr:
6. Hein / 442, 14. Hrstka / 435,
17. Bartoò / 432, 32. Foøter / 419,
37. Køemen / 415, 49. Bervida / 408,
59. Vacko / 397.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 20. 1. 17:30
Chotoviny  TJ Start Jihlava
pátek 10. 2. 17:30
Chotoviny  TJ Sokol Èastrov

Drustvo B  Krajský pøebor I.

Letoní podzim se nesl v duchu sezóny loòské. Daøí se nám v domácích zápasech, naopak venku jsme
jedni z nejhorích. Porazit soupeøe
venku, to nestaèí si dojet jen tak zahrát. Do jara tomu musíme nìco pøidat. Poslední venkovní zápasy u
byly nadìjné a vìøíme, e to bude
lepí. Zbytek sezóny si pøejeme dohrát bez nemocí a bez zranìní. To
samé v roce 2017 pøejeme i naim
divákùm, ale i ostatním. Zaèínáme
doma v pátek tøináctého, budeme se
tìit.

TABULKA:

1. TJ Sokol Nové Hrady
16
2. TJ Nová Ves u È. B.
14
3. TJ Loko È. Budìjovice
14
4. KK Èeský Krumlov A
12
5. TJ Kunak A
10
6. TJ Jiskra Nová Bystøice B 10
7. TJ Spartak Trhové Sviny
10
8. TJ Spartak Sobìslav
10
9. TJ Sokol Chotoviny B
9
10. TJ Silon Sezimovo Ústí A 8
11. TJ Dynamo È. Budìjovice 7
12. TJ Tatran Lomnice n./Lu. 4
Jednotlivci - umístìní / prùmìr:
41. místo Chobotský /408, 47. Lenka Køemenová / 405, 51. Filip / 402,
53. Kuèerová / 401, 56. Makovcová
/ 399, 72. Svatoová / 368, bez umístìní Svaèina / 405.
Domácí utkání jarní èásti:
pátek 13. 1. 17:30
Chotoviny  TJ Dyn. È. Budìjovice
pátek 3. 2. 17:30
Chotoviny  TJ Spartak Sobìslav

Drustvo dorost  Kuelkáøská liga dorostu / I. KLD

Stejnì jako v loòské sezónì, tak i letos, se nae drustvo dorostu úèastní soutìe 1. kuelkáøská liga dorostu. Oproti loòsku jsme ovem zaznamenali výrazné zlepení. Zatímco v pøedchozím roèníku se nae
drustvo pohybovalo na samém
chvostu tabulky, letos jsme získali
ji 7 bodù a dríme se na krásném
5. místì, co nám dává nadìji k postupu do nadstavbové èásti soutìe.
Ligy dorostu se úèastní tøíèlenná
drustva, a u dívèí, chlapecká èi
smíená, hraje se systémem kadý
s kadým dvoukolovì formou vzájemných zápasù dle rozlosování
v pìti skupinách se 7 úèastníky. První 4 drustva z kadé skupiny získají
právo úèasti ve finálové soutìi. Právì 5. místo je to nepopulární, nepostupové, nicménì jetì jsou pøed
námi 4 zápasy, ve kterých je tøeba
zabrat a nasbírat body, které nás po-

Drustvo D  Okresní pøebor

Drustvo D hraje podzimní èást
s nováèky a posilami z øad naich
dorostencù. Po podzimní èásti jsme
na krásném ètvrtém místì a bodovì
jsme v kontaktu s èelem tabulky.
Dùleité zápasy pøijdou v jarní èásti
a hlavnì v play-of. Pøejeme si opìt
bojovat o titul okresního pøeborníka, kterým se ná oddíl v minulosti
pynil ji mnohokrát.
Domácí utkání jarní èásti:
støeda 11. 1. 16:00
Chotoviny  KK Loko Tábor E
støeda 1. 2. 16:00
Chotoviny  TJ Silon Sez. Ústí C

sunou na vyí pøíèku a tím i zajistí
postup. První zápas nás èeká ji
15. ledna na kuelnì KK Loko Tábor,
dále 22. 1. pøijede na nai kuelnu
drustvo TJ Sokol Kdynì. Dalí
zápas bude a 19. 2. na kuelnì
TJ Silon Sezimovo Ústí a základní
hrací èást ukonèíme zápasem 26. 2.
doma s drustvem Kuelky Holýov.
Doufáme, e nás pøijdete podpoøit
v bojích o postup.

TABULKA:
1. TJ Jiskra Hazlov
16
2. Kuelky Holýov
10
3. TJ Silon Sezimovo Ústí
9
4. KK Lokomotiva Tábor
7
5. TJ Sokol Chotoviny
7
6. CB Dobøany
5
7. TJ Sokol Kdynì
0
Jednotlivci 120 hs - umístìní / prùmìr:
5. místo Martina Køemenová /507,
8. Pavel Makovec/ 501, 10. David
Bartoò/ 497, bez umístìní Lenka
Køemenová/ 478.
Domácí utkání jarní èásti:
nedìle 22. 1. 10:00
Chotoviny  TJ Sokol Kdynì

TABULKA:
1. KK Lokomotiva Tábor C
14
2. TJ Silon Sezimovo Ústí C 12
3. TJ Silon Sezimovo Ústí D 11
4. TJ Sokol Chotoviny D
11
5. TJ Spartak Sobìslav B
8
6. KK Lokomotiva Tábor E
6
7. TJ Sokol Chýnov B
4
8. KK Lokomotiva Tábor D
4
M. Vacko
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2016
LEDEN

Chotovintí fotbalisté si vytvoøili
tradici na oslavu pøicházejícího roku
 silvestrovský fotbálek. Ani na pøelomu roku 2015/16 tomu nebylo jinak a konal se dalí roèník tohoto
miniturnaje. Tentokrát byl v reii zahranièních hráèù, blýskl se pøedevím tým Bondareva, který ve finále
porazil vítìze základní skupiny  tým
D. Mendela a L. Carvy.

ÚNOR

Mìsíc únor se vdy nese v duchu
pøíprav na jarní èást sezony. Pøíprava se rozjídí na plné obrátky a po
zimní regeneraci se mui, dorost
i dalí týmy snaí nabrat kondici do
druhé poloviny soutìe. Chystají se
pøípravné zápasy, koná se tradièní
makarní prùvod  tentokrát za spolupráce Sokola a spolku rybáøù.
Zase se velmi podaøil a letos se na
prùvod mùete tìit v podání Sokola znovu.

BØEZEN

Tento mìsíc pøinesl první pøípravné zápasy, napøíklad muský tým
zmìøil síly na umìlé trávì na Soukeníku s Tuèapy. Byla to poøádná pøestøelka, zápas typický po dlouhé pauze s velkým mnostvím nepøesností. Tuèapy v závìru zápasu zabraly,
strhly výhru na svojí stranu a vyhrály 4:3. Trénovalo se dvoufázovì
v hale, na konci mìsíce u se vak
týmy pøesunuly na høitì. Dalí významnou a tradièní událostí bøezna
je hokejbalové derby. Poèasí sice nebylo tak teplé, jako tomu bylo v pøedchozím roèníku, avak na prostranství pøed kulturním domem si nalo
cestu mnoho pøíznivcù a to nejenom
z Chotovinska. Znovu zazáøil tým
Èerveného Záhoøí, který dokázal pøejet Chotoviny vysokým rozdílem 5:1,
kdy si rozhodující náskok vypracoval ji v první tøetinì. Tento rok hokejbalové bitvì pøedcházely dovednostní soutìe pro dìti a dalí novinkou, která dodala zápasu rychlost a pohlednìjí akce, byla hra ve
tøech muích v sestavì. Nechybìla
ani tombola. Dalí významný bod,
který byl generálkou muù do jarních bojù, bylo semifinále okresního poháru proti pùlmistrovi okresního pøeboru Lomu. Bohuel, ádné velké pøekvapení se nekonalo,
Lom naprosto zaslouenì vyhrál
4:0. Za trenéra Èestmíra Køíku ji
v té dobì zaskakoval Duan Mendel.

DUBEN

Právì ale prohra s Lomem jakoby Chotoviny nakopla. Mui v jarní
premiéøe pøed zraky více ne sto domácích divákù rozdrtili Opaøany B
5:1, kdy si svùj první hattrick v roce
2016 pøipsal kanonýr Bondarev.
A dorost na tom byl stejnì, dokázal
na pùdì Plané nad Lunicí vyhrát
4:0. Parádní vstup do jarní èásti mui
potvrdili i ve velkém derby s Borotínem, dokázali i po patném výkonu
v druhém poloèase vyhrát 3:1,
a potvrdili jej i dorostenci výhrou 4:0
nad Sepekovem. Pohodové chvilky
chotovinských nejsledovanìjích
týmù pokraèovaly i v dalím týdnu.
Mui koneènì na tøetí pokus porazili Tuèapy a dorost doslova rozdrtil
soupeøe z Daèic, kdy se blýskl pøedevím brankáø Carva, který dostal
monost hrát v útoku a odvdìèil se
hattrickem. A spanilá jarní jízda dorostu pokraèovala i ve lágru kola
proti Mladé Voici! Zatím nejtìí
soupeø, i pøesto si Chotoviny upevnily místo na èele tabulky. Zato mui
na konci dubna pocítili první jarní
poráku ve Vlastiboøi. Vlastiboø hrála
agresivnì a to technickému týmu
Chotovin vùbec nesedìlo.

KVÌTEN

A dorost válcuje dál a dál. Hned
na zaèátku mìsíce to odnesla Sobìslav, která odjídìla se esti góly na
kontì. Dorostenecký tým tímto jetì
více upevnil svoji pozici lídra soutìe. Nepøíjemný soupeø èekal na
mue, Choustník dokáe hrát vyrovnanou partii skoro s kadým. Chotoviny sice vydøely bod, ale mohlo
to být daleko lepí  nejvìtím problémem na jaøe bylo nepromìòování vyloených ancí. Úspìných víkendù v jarní èásti soutìe bylo
mnoho, tøeba hned ten druhý kvìtnový. Dorost si znovu smlsnul na
dalím soupeøi ze Sokolu Sez. Ústí,
mui pak vyhráli kontumaènì, kdy
soupeø ze Sobìslavi na zápas nedorazil vùbec. Dorost do této doby drel výteènou sérii, kdy neinkasoval
na domácí pùdì ani jedinou branku.
To se zmìnilo v zápase proti silné
Nové Vèelnici, avak ta dùleitìjí
vítìzná série pokraèovala dále. Mui
pak dokázali doslova vyválèit výhru
v deseti v Koicích. Dalí týden pøinesl trochu kuriozitu  los pøisoudil
obìma týmùm stejného soupeøe,
Meteor Tábor. Dorostenci svoji bitvu zvládli, mui nikoliv. Na konci
mìsíce se u skoro rodil nový a dalí rekord dorostencù, bohuel tým
Kunaku v poloèase za stavu 0:10
odstoupil.

ÈERVEN

Mui tak trochu ztratili svojí formu a schytali tøetí prohru v øadì, na
domácím høiti podlehli Veselí nad
Lunicí. Poslední zápas pak muský tým odehrál na høiti lídra soutìe, Lomu, který s pøehledem válcoval vechny soupeøe. Chotoviny
sice v posledním kole prohrály, ale
pøedvedly výkon, který si zaslouil
uznání. Dorost èekal dlouho oèekávaný zápas s Bechyní, který mìl rozlutit souboj o první místo. Právì
tento souboj dopadl jednoznaènì.
Kolo pøed koncem soutìe si dorostenci zajistili titul v I. A tøídì. Ve
lágru kola smetli Bechyni 8:1 a u
je nikdo nemohl z trùnu sesadit.
I poslední kolo rovnalo se výhra
a dorostenci si v poklidném tempu
pohráli i s Novou Bystøicí. Na zápas
pøijel i zástupce krajského svazu,
který pøedal pohár pro vítìze I. A

tøídy.

ÈERVENEC/
SRPEN

Letní prázdniny jsou èasem, kdy
se hlavnì odpoèívá, ale také se nabírají síly do nové sezony. Nejvìtí
aktivitu zaznamenaly tábory dorostu a áèka. Oba týmy èekala nová výzva. Dorost stále v I. A tøídì, ale víceménì s novým týmem, ne na
který byl chotovinský fotbal zvyklý
v minulých letech, a navíc pod vedením nováèka v trenérské teplákovce Michala Malenického. Zato
muský tým trénoval skoro ve stejném sloení jako na konci minulého
roèníku, i kdy pohyb v kabinì byl.
Z Tábora se vrátil gólman Carva, tím
pádem z branky zmizel Jordák
a objevila se výrazná posila Pavlíèek. Pøedsezónní pøíprava byla podøízena jedinému cíli  nastartování
chotovinské mainy. Drsné tréninky,
série pøátelských zápasù i stmelení
týmu na Chotovinských slavnostech.
To byly hlavní zbranì trenéra Mendela. A povedlo se. Pøíprava vyla
na výbornou, radost udìlal tým hlavnì støíbrem na tradièním Memoriálu Petra Pekárka, kdy si v semifinále
poradil s Jistebnicí 3:1 a ve finále
èekal na Chotoviny rival z Mladé
Voice, který rozhodl ve svùj prospìch pouhé dvì minuty pøed koncem. Následnì vlétl chotovinský tým
do soutìe jako uragán! Zaèal výhrou v poháru nad Choustníkem
a pokraèoval remízou a výhrou
v soutìi.

ZÁØÍ

Zaèátek nového kolního roku
i nové fotbalové sezony. Takový je
v poøadí devátý mìsíc roku. A ten
letoní si mùou fotbalisté zakrtnout jako úspìný. Dorostenci válí
v krajské soutìi s bilancí  4 zápasy, dvì výhry a dvì prohry. Lépe jsou
na tom mui, kteøí u od prvního
utkání marnì hledají nìkoho, kdo by
rozjetý tým dokázal zabrzdit. Za ve
mluví skóre z prvních 6 zápasù 32:6.
Radost byla hlavnì u vysoké výhry
v derby s Borotínem 11:1!

ØÍJEN

Kromì høitì bylo v øíjnu hodnì
runo i v kulturním domì. Konal se
tradièní chotovinský podzimní trh,
který navtívila spousta návtìvníkù. Fanouci ale houfnì chodili i na
fotbalový svatostánek a øíjen byl fotbalovì asi nejbohatím mìsícem
v roce. Na programu bylo nìkolik zajímavých zápasù vech fotbalových
kategorií. Hlavnì na muský tým byla
radost se jít podívat. Rozjeté áèko
kosilo jednoho soupeøe za druhým
a nìkteré týmy se dokonce bály
s Chotovinami støetnout. Mui se
usadili na èele tabulky a nehodlají
se jen tak vystìhovat. Daøilo se i dorostu, který díky fantastickému øíjnu
okupuje druhou pøíèku.

LISTOPAD

Pøedposlední mìsíc v roce se
nesl ve znamení konce první poloviny vech fotbalových soutìí. Tøi
hlavní fotbalové týmy mají výborné
výchozí pozice do jarních bojù. áci
druhé místo, dorost druhé místo
a mui jsou pùlmistry s náskokem
5 bodù, s tabulkovì nejlepím útokem, nejlepí obranou i neporazitelností. A mohlo být jetì veseleji,
kdyby v posledním zápase vyuilo
áèko zaváhání nejvìtího konkurenta
z Bechynì. Jene to by ze sebe museli hráèi dostat více, ne pouze závìreènou remízu na Vìtrovech. I tak
z toho byl více ne povedený podzim.

PROSINEC

Závìreèných 31 dní v roce bylo
spojeno s dobrovolnými tréninky
týmù v hale, ale hlavní událostí chotovinského oddílu byla tradièní Mikuláská nadílka. Hráèi, trenéøi i legendy klubu oblékli masky a vyrazili
do ulic obce. Úspìch za letoní rok
tak sklidili chotovintí fotbalisté na
nìkolika frontách a my jim pøejeme,
aby byl rok 2017 jetì o kousek lepí. Tìte se, budou se dít velké vìci!
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

